
 

 

  

2015 

Breda 

AOAC Lowlands symposium 

12-3-2015 

Ons Voedsel: Authentiek en veilig ? 



DOELSTELLING 

Voedsel moet veilig moet zijn. Maar daarnaast zie je de laatste jaren ook een toenemende vraag naar voedsel dat 'authentiek' 
is. Het is niet altijd duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. De incidenten met melk in China, verontreinigd met melamine, en 
paardenvlees in Europa dat voor rundvlees moest doorgaan liggen nog vers in ons geheugen. Dat we hier niet met authentiek 
voedsel te maken hadden, is wel duidelijk. In deze voorbeelden was geldelijk gewin een reden om met het voedsel te knoeien. 

De vraag of voedsel wel of niet halal is, heeft ook alles met authenticiteit te maken. Hier is de achtergrond echter anders en 
spelen economische redenen en veiligheid van het voedsel een veel minder prominente rol. Een aantoonbaar 'oorspronkelijk' 
product kan voor voedselproducenten ook een manier zijn om zich te onderscheiden van de concurrent. Er zijn dus 
verschillende redenen om aan te tonen dat voedsel 'echt' is. Tijdens dit AOAC Low Lands symposium zal een aantal sprekers 
aan de hand van hun dagelijkse praktijk dieper op deze redenen ingaan. 

Centraal bij alle bovengenoemde voorbeelden staat de vraag of het mogelijk is om aan te tonen dat de identiteit van voedsel 
echt is. De (chemische) analysetechnieken die hiervoor worden ingezet verbeteren in snel tempo. Tegenwoordig is meer 
mogelijk dan de meesten van ons denken. Een toenemend belang en meer geavanceerde analysetechnieken maken dat ook 
de wet- en regelgever meer betrokken wordt bij authentiek voedsel. Wat is het precies en hoe gaan we controleren en 
handhaven? 

Het AOAC Low Lands symposium 2015 hoopt op bovenstaande vragen een antwoord te geven en hiermee de discussie 
omtrent authentiek voedsel een stap verder te brengen. 

Het symposium is bedoeld voor een breed publiek van zowel producenten, laboratoriumonderzoekers, 
beleidsmakers, consultants als consumenten.  

INSCHRIJVING 

-€200, excl. BTW (voorinschrijving en betaling vóór 1 maart 2015) 
-€250, excl BTW (inschrijving en betaling na 1 maart 2015) 
-€100, excl BTW (inschrijving en betaling voor 1 maart 2015)  

(studenten, mits geldig bewijs) 
Indien de aanmelding werd doorgegeven en niet tot 14 dagen voor aanvang  
van het symposium wordt geannuleerd, wordt de kostprijs in rekening gebracht 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAAM:  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
BEDRIJF:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
BTW nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRES:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TEL:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
FAX:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Datum Handtekening  
Factuur : ja O / nee O ................................. ....................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ONLINE registratie kan via www.aoaclowlands.nl (ga naar ‘symposia’) 

e-mail: katia.dewasch@labecca.be  e-mail: arts@artsprojectsupport.nl 

Op rekeningnummer 5951701 

  IBAN : NL51INGB0005951701 

  BIC : INGBNL2A 

AOAC LOWLANDS met de vermelding “AOAC 
12.03.2015” en naam van de deelnemer 

 

  

     

       
   

 

http://www.aoaclowlands.nl/
mailto:katia.dewasch@labecca.be
mailto:arts@artsprojectsupport.nl


PROGRAMMA 

AGENDA Titel Presentatie Spreker, Instituut/Bedrijf 

9:00-9:15 Registratie en ontvangst deelnemers  

9:15-9:30 Opening en introductie door de dagvoorzitter Manfred Hessing, AOAC-LL 

9:30-10:15 Een opmaat naar authenticiteit – over unieke 

kenmerken en oprechtheid 
Saskia Van Ruth, Rikilt, NL  

10:15-11:00 Authenticiteit: Wet(t) en meten: is meten weten? 

De reglementering: theorie en praktijk  

Hubert Verplaetse, FOD Economie, 

BE  

11:00-11:30 KOFFIE  

11:30-11:55 Overview analytics with pro’s and con’s  Franz Ulberth, IRMM, BE  

11:55-12:20 Authenticiteitsbepaling van kruiden en specerijen  Isabelle Silvis, Rikilt, NL 

12:20-13:50 LUNCH  

13:50-14:15 Transparantie binnen de wijn-keten, van de druif 

tot in de fles 
Harry van den Dungen, Meron, NL 

14:15-14:40 Standaardisering van HALAL voedingsmiddelen 
Jos Goebbels, Centrale Organisatie 

voor de Vleessector, NL  

14:40-15:05 Hoe smaakt de industrie authenticiteit ? Herman Janssen, Intertaste, NL 

15:05-15:30 KOFFIE  

15:30-16:00 Authenticiteit van voeding: eerlijke en 

transparante etiketten voor de consument 
Katrien Renders, Test-Aankoop, BE  

16:00-16:30 Europol’s fight against food fraud Chris Van Steenkiste, Europol, BE 

16:30-16:40 Afsluiting door de dagvoorzitter Manfred Hessing, AOAC-LL 

16:40 BORREL EN HAPJE  

LOCATIE 

Novotel Breda, Dr Batenburglaan 74, 4837 BR BREDA, Tel : (+31)76/5659220, Fax : (+31)76/5658758 

ALGEMENE INLICHTINGEN 
tel: +32-(0)9-252-64-44 (België) 
e-mail: katia.dewasch@labecca.be 
tel: +31-(0)73-6136713 (Nederland) 
e-mail: arts@artsprojectsupport.nl 

mailto:katia.dewasch@labecca.be
mailto:arts@artsprojectsupport.nl
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