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Primoris
Primoris is een internationale groep die bijdraagt aan de verbetering
van voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid in de voedsel-
keten. Sinds de oprichting in 2001, als spin-off van de Universiteit van Gent, 
heeft Primoris een internationale plaats verworven in ondersteuning van 
de voedselketen via analyses (Primoris labo’s), certificaties (CKCert) en 
kennisondersteunende diensten rond kwaliteitsborging en risico-evaluatie 
in de voedselketen (Ciboris).

Locatie:
• AuditoRium4
• Communicatiecampus (building 485)
• Sint-Denijslaan 485, B-9000 Gent

Datum:
• 20 februari 2020

Taal:
• Nederlands

Inschrijven:
• www.primorisevent.be
• 160,00 euro (excl. 21% BTW)
• Beperkte plaatsen
• Deadline: 10/02/2020
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Bereikbaarheid
Trein: gelegen op 10min wandel- 
afstand van het station Gent-Sint-
Pieters. Gratis shuttledienst tussen 
het station en AuditoRium4
Wagen: gratis parkeergelegen-
heid ter plaatse
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Welkom
Carine De Clercq
General Manager Primoris group

 
Inleidende speeches

Herman Dirickx - Afgevaardigd bestuurder FAVV 
(Voedsel-) Fraude, a never ending story 

Liesbeth Jacxsens - Prof. Kwaliteitszorg en risicoanalyse / Vakgroep levens-
middelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid UGent
Bewaking van voedselfraude en voedselintegriteit in een kwaliteitszorgsysteem

 
Interactief debat met gerenommeerde panelleden:

Bart Buysse
CEO FEVIA 

Herman Dirickx
Afgevaardigd Bestuurder Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen - FAVV/AFSCA

 

Walking dinner & networking

DEBAT
VOEDSELAUTHENTICITEIT & -FRAUDE

20.02.2020
DEBATVRAGEN
• Hoe kunnen we preventieve en corrigerende maatregelen inzake voedsel-

authenticiteit en -fraude inbouwen in de huidige voedselveiligheidsmanage-
mentsystemen in agrovoedingsbedrijven?

• Hoe kan een vulnerabiliteitsstudie rond voedselfraude agrovoedings- 
bedrijven helpen om mogelijke problematische grondstoffen, leveranciers 
of oorsprong in kaart te brengen?

• Hoe kunnen we onze voeding beschermen tegen misbruik tijdens 
verhandeling?

• Hoe kunnen we voedselauthenticiteit managen vanuit een wetgevend 
kader?

• Welke geavanceerde analytische tools zullen in de toekomst beschikbaar 
komen om voeding te screenen op problemen met fraude en authenticiteit?

Deze en andere vragen zullen door ons expertpanel worden beantwoord 
tijdens een interactief debat, gemodereerd door Jacques Van Outryve, 
landbouwjournalist Boerenbond.

Omdat in de context van voedselauthenticiteit alle actoren van de agro-
voedselketen betrokken zijn, organiseren we op 20.02.2020 een interactieve 
debatavond met gerenommeerde panelleden uit de betrokken stakeholders 
en sectoren.

Louis Olde Hampsink
Agro Supply Quality Manager
SVZ International BV
 
Lieven Porreye
Verantwoordelijke kwaliteit Colruyt Group

Filip Wallays
CEO Agristo NV
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Expertpanel
Debatteer met de meest invloedrijke CEO’s en kwaliteits-
managers van de Belgische agrovoedingssector
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Carine De Clercq  Primoris group
Liesbeth Jacxsens  UGent
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Is dit een sinaasappel? Of dekt de vlag de lading niet? Problemen met 
voedselauthenticiteit zijn globaal aanwezig in de agrovoedselketen, inclu-
sief voedselfraude. Denk maar aan aanlenging, vervalsing van producten, 
foute origine-aanduiding, vervalsing van productvariëteit of zelfs vervalsing 
van productkwaliteit. Met kans op economische en imagoschade voor de 
hele sector.
En dan hebben we het nog niet over dure recalls en de gevaren voor de 
volksgezondheid die daaruit voortkomen. Hoe kunnen we werk maken van 
een actieve fraudebestrijding? Wat met wetgeving en mogelijke analyse-
methodieken? Alle actoren in de agrovoedselketen zijn aan zet.


