Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

197
Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie over het artikel «vegabal inzet strijd
vleessector» (ingezonden 25 september 2012).
Mededeling van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 4 oktober 2012).
Vraag 1
Kent u het artikel «vegabal inzet strijd vleessector»?1
Vraag 2
Is het waar dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen
prioriteit aan handhaving, zoals boetes, geeft als de voedselveiligheid niet in
het geding is?
Vraag 3
Deelt u de mening dat spies van kip een kipspies moet heten en een spies
van soja een sojaspies?
Vraag 4
Deelt u de mening dat, hoewel het een groot compliment is voor kip om een
sojaspies een kipspies te noemen, het feitelijk een misleiding van de
consument en onderwaardering van plantaardige vleesvervangers is?
Vraag 5
Kan of wil de NVWA, als overheidsdienst, niet verder ingrijpen dan enkel de
opmerking «het is niet netjes» en «de benaming moet worden aangepast»?
Vraag 6
Is het waar dat de NWA wel claims en etiketten beoordeelt? Onder welke
categorie claims zou de kipspies van soja kunnen vallen? Op welke wijze
vinden controle en handhaving plaats ten aanzien van benamingen op
etiketten?
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Vraag 7
Deelt u de mening dat, gezien het feit dat de NVWA geen prioriteit legt bij het
aanpakken van misleidende zaken, de ondernemers dat zelf moeten oppakken
en zo ja, op welke wijze? Acht u hierbij een rol voor productschappen
weggelegd? Deelt u de mening dat zij op efficiënte en effectieve wijze de
belangen van meerdere sectoren en ondernemers kunnen behartigen?
Mededeling
De vragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over het artikel «vegabal inzet strijd
vleessector» (2012Z16196) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke
termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat er meer tijd nodig is voor interdepartementale
afstemming.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen
toekomen.
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