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Samenvatting 
Finding Food Fraud: explaining the detection of food fraud in the Netherlands  

Karen Gussow 
(NB. Deze samenvatting vormt geen onderdeel van het proefschrift zelf) 

Bij de beslissing van bedrijven om wel of niet te frauderen speelt de angst om ontdekt te 
worden een belangrijke rol. Detectie is een voorwaarde om een sanctie te kunnen krijgen, 
maar detectie heeft op zichzelf ook negatieve gevolgen zoals imagoschade. Hoewel vaak 
wordt gedacht dat hoge boetes een afschrikwekkende werking hebben op het gedrag van 
bedrijven, blijkt de detectiekans de enige vorm van sanctiedreiging waarvan het verwachte 
afschrikwekkende effect empirisch is vastgesteld in eerder onderzoek. Oftewel, bij een hoge 
gepercipieerde detectiekans, zullen bedrijven minder geneigd zijn te overtreden. 
Toezichthouders spelen een sleutelrol bij deze detectie. Dit is echter een weinig onderzocht 
aspect van toezicht. De nadruk ligt veelal op de inzet van interventies. Het proefschrift 
concentreert zich daarom juist op die detectie.  

Het onderzoek spitst zich verder toe op voedselfraude. Fraude met voedsel is bijvoorbeeld 
door incidenten als de paardenvleesaffaire in 2013, waarin rundvleesproducten in 
werkelijkheid goedkoper paardenvlees bleken te bevatten, opnieuw onder de aandacht 
gekomen in de maatschappij. In de criminologische literatuur is voedselfraude een relatief 
nieuw onderwerp.  

De hoofdvraag van het onderzoek is hoe de detectie van voedselfraude in Nederland kan 
worden verklaard. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat hierin centraal. 
Als nationale toezichthouder heeft zij een eigen opsporingsdienst die voedselfraudezaken 
strafrechtelijk onderzoekt. 

In veel literatuur over toezicht wordt impliciet aangenomen dat toezichthouders zowel 
kunnen detecteren, en maximaal willen detecteren, terwijl bij beiden vraagtekens kunnen 
worden geplaatst. Zo is enerzijds bekend dat frauderende bedrijven zullen proberen detectie 
te vermijden door de autoriteiten te misleiden. En anderzijds dat begrensde capaciteit de 
toezichthouder dwingt tot het maken van keuzes in welke fraude daadwerkelijk wordt 
onderzocht. In dit theorievormend onderzoek is gekeken waardoor de ontdekking van 
voedselfraude door de Nederlandse toezichthouder kan worden verklaard. Gezocht is zowel 
naar verklaringen in de aard van de criminaliteit en de gehanteerde detectiestrategie 
(kunnen), als naar interne en externe factoren die een rol spelen bij het keuzeproces dat 
bepaalt welke zaken strafrechtelijk worden onderzocht (willen). Het onderzoek is voor een 
belangrijk deel gebaseerd op een cross-case analyse van gedetailleerde reconstructies van de 
vermoedelijke ontdekking van voedselfraude zaken (n=61). De cases omvatten gevallen van 
voedselfraude die strafrechtelijk zijn onderzocht door de opsporingsdienst van de NVWA 
(NVWA-IOD) vanaf 2010 (n=33). Daarnaast zijn cases waarbij het detectieproces op enig 
moment is geëindigd ook in het onderzoek betrokken (n=28). Andere deelstudies betreffen 
een literatuuronderzoek over voedselfraude, corporate crime (organisatiecriminaliteit), 



toezicht en detectiemethoden, en een bredere achtergrondstudie naar de detectie van 
corporate crime (organisatiecriminaliteit) door drie Nederlandse toezichthouders. 

Op basis van de bevindingen in dit onderzoek is een nieuwe definitie van het fenomeen 
voedselfraude geformuleerd. Bestaande definities in de literatuur over voedselfraude zijn 
incongruent en bieden te weinig handvatten voor een onderscheidende analyse. De definitie 
is als volgt: “Voedselfraude wordt gepleegd door eenieder die zich opzettelijk bezighoudt 
met illegale handelingen die gericht zijn op het behalen van economisch voordeel, waardoor 
wordt veroorzaakt of gefaciliteerd dat illegaal voedsel in de voedselketen wordt witgewassen 
of dat op frauduleuze wijze  de waarde van voedsel wordt verhoogd.” De studie laat verder 
zien dat hoewel het in het merendeel van de ontdekte voedselfraude-zaken om ‘corporate 
crime’ (organisatiecriminaliteit) gaat, er ook enkele andere dadertypes te onderscheiden zijn. 
Bijvoorbeeld, voedselbedrijven die meer overeenkomsten vertonen met georganiseerde 
criminaliteit of personen of bedrijven die buitenstaanders zijn ten opzichte van de 
voedselindustrie.  

Het ontdekken van voedselfraude door de toezichthouder is een proces, geen afgebakend 
moment. Het bestaat uit het verzamelen en beoordelen van allerlei informatie, die op 
verschillende plekken binnenkomt bij de toezichthouder en op een bepaald moment bij 
elkaar komt. De eerste fase van informatieverzameling (de ontdekkingsfase) duurt meestal 
rond de drie maanden. Daarna spitst het detectieproces zich toe op een specifieke 
vermoedelijke dader in samenhang met bepaalde strafbare feiten (de bewijsfase).  
 
De bevindingen van dit onderzoek wijzen erop dat routine-inspecties door de toezichthouder 
in de voedselketen zelden voedselfraude ontdekken, vooral omdat deze daar niet op gericht 
zijn en (daarom) niet door de verhulling van een fraudeur heen prikken. Toeval, en ook de 
specifieke kennis van een inspecteur, speelt tijdens dit soort inspecties een doorslaggevende 
rol om fraude te kunnen ontdekken. Toezichthouders baseren zich vooral op informatie van 
externen om gericht fraude te kunnen ontdekken. De informatie is afkomstig van bedrijven 
en burgers die hun vermoedens van fraude melden, maar ook door informatie-uitwisseling 
met andere overheidsdiensten. Ook diepgaande opsporingsmethoden leveren gerichte 
informatie op over potentiële fraudeurs. Tenslotte wordt via data-analyse getracht fraudeurs 
te herkennen en gericht op te sporen. Dit is in de laatste jaren ontwikkeld en heeft enkele 
succesvolle ontdekkingen van voedselfraudezaken opgeleverd. Wel is vaker sprake van een 
onjuiste, initiële ontdekking. Toeval speelt ook hier een rol van betekenis. 
 
De prioriteit die de toezichthouder geeft aan het strafrechtelijk onderzoeken van specifieke 
gevallen van voedselfraude co-varieert met de moeite die is gedaan om de voedselfraude te 
ontdekken, en ook met het oordeel over het belang van de zaak. Uit de capaciteitskeuzes die 
de toezichthouder maakt, blijkt dat doorgaans prioriteit wordt gegeven aan 
voedselfraudezaken die verband houden met ongeschikt en onveilig voedsel en hoge illegale 
winsten. Ook reputatie en strategische motieven beïnvloeden de selectie van 
voedselfraudezaken voor strafrechtelijk onderzoek. Schaarste en beschikbaarheid van 
capaciteit zijn belangrijke drijfveren voor fluctuerende strategische keuzes en kunnen het 
strafrechtelijk onderzoeken van belangrijke zaken in de weg staan. 
 



Er is een patroon te herkennen in, aan de ene kant, de inzet die de toezichthouder pleegt 
voor detectie en de prioriteit die aan de zaken wordt gegeven, en aan de andere kant, het 
type voedselfraude dat wordt ontdekt. In dit onderzoek worden vier causale paden 
gepresenteerd, die variëren in de mate waarin de toezichthouder actief naar fraude zoekt 
(Routine, Reactief, Geïnduceerd, Proactief). Deze vier paden leiden ieder tot de ontdekking 
van verschillende typen daders en soorten voedselfraude. Zo ontdekt routine toezicht 
meestal relatief minder verhulde fraude bij reguliere, geregistreerde bedrijven, terwijl de 
andere paden ook ander typen daders vinden. In algemene zin geldt dat naarmate de 
toezichthouder meer moeite doet voor detectie, er langer verborgen en effectief verhulde 
voedselfraudezaken worden ontdekt, waaraan meer prioriteit wordt gegeven. Het 
detectieproces wordt wel moeilijker; enerzijds leidt opsporing soms niet tot een positief 
resultaat juist door die sterk verhulde zaken, anderzijds blijken initiële veronderstellingen niet 
altijd te kloppen. Er is dus een omgekeerd evenredig verband tussen ‘kunnen’ en ‘willen’: hoe 
belangrijker de zaak bevonden wordt, hoe lastiger deze (vaak) is om te ontdekken.  
 
De studie beveelt aan dat toezichthouders een gedifferentieerde mix van proactieve en 
reactieve detectiestrategieën moeten hanteren, om objectieve detectie van voedselfraude te 
kunnen realiseren.  
 


