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Authent-Net:
Food Authenticity Research Network
Onderzoeksnetwerk voor voedselauthenticiteit
www.authent-net.eu
Wat doet Authent-Net?

Authent-Net heeft als doel om voor cohesie tussen nationale financieringsinstanties
in Europa te zorgen, teneinde onderzoeksprioriteiten met betrekking tot
voedselauthenticiteit af te stemmen. Het netwerk streeft ook naar het bevorderen van
samenwerking, wat zorgt voor een hefboomwerking van begrotingen, vermindering
van dubbel werk en een meer strategische benadering om gemeenschappelijke
uitdagingen aan te pakken via financiering van gezamenlijke initiatieven.

Dit project heeft financiële steun ontvangen van de Europese Unie in het kader van het
onderzoeks - en innovatieprogramma Horizon 2020 en valt onder subsidieovereenkomst
nr. 696371.

Gap-analyse en prioritering

De huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar voedselauthenticiteit in de
verschillende lidstaten is geïnventariseerd en de hiaten in de onderzoeksbehoeften van
de lidstaten zijn in kaart gebracht om middelen te consolideren, een maximaal effect te
bereiken en dubbel werk te voorkomen.
Informatie over (i) recente en lopende projecten,
onderzoeksgebieden (zoals analysemethoden) en
voedingsmiddelen (zoals vlees), en (ii) toekomstige
trends van 12 lidstaten zijn bijeengebracht.
De huidige en toekomstige gemeenschappelijke
belangen en regionale verschillen van de lidstaten zijn
in kaart gebracht en geanalyseerd.
Vrijwel alle lidstaten gaven aan interesse te hebben
in de ontwikkeling van analysemethoden. Een groep
lidstaten gaf aan geïnteresseerd te zijn in onderzoek
naar kritische punten/fraudepreventie/criminologie
en een andere groep leek interesse te tonen in
onderzoek naar consumentengedrag/-vertrouwen
en economische aspecten.

Op het gebied van voedingsmiddelen kwamen
dierlijke producten hoog op de lijst te staan,
waaronder vlees, zuivel, vis/zeevruchten en honing.
Ook biologisch voedsel stond hoog op de lijst.

De belangrijkste onderzoeksgebieden werden als volgt
bepaald: (A) fraudepreventie (waaronder kritische
punten, criminologie en economische impulsen), (B)
(analyse)methoden en (C) consumentenaspecten.

Deze onderzoeksgebieden zullen richting geven aan
de grensoverschrijdende onderzoeksstrategie van
de EU op hoog niveau.
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Lidstaten cluster 2

Netwerk van financiers, beleidsmakers en belanghebbenden
Authent-Net heeft een aantal workshops georganiseerd om de financieringsorganen uit
heel Europa bij elkaar te brengen en om een Europees netwerk van financieringsorganen
voor voedselauthenticiteit tot stand te brengen.
Deze workshops waren gericht op het in kaart brengen van de onderzoeksbehoeften en
-prioriteiten en om te bepalen wat de beste aanpak voor de toekomst is wat betreft de
financiering van het onderzoek naar voedselauthenticiteit in Europa.
Raadpleeg voor meer informatie over deze workshops de website van Authent-Net:
www.authent-net.eu.
Er is een netwerkforum voor financiers in het leven geroepen, zodat financiers
gesprekken met elkaar kunnen voeren. (zie http://forum.authent.cra.wallonie.be/).
Het netwerk voorziet in een veilig platform waar financiers gebruik van kunnen maken
om de huidige en toekomstige behoeften te bespreken, de hiaten in nationale
onderzoeksprogramma’s te signaleren en overlappingsgebieden te identificeren.

Heeft u interesse om deel uit te maken van het netwerk van financiers?
Neem dan contact met ons op via authent-net@fera.co.uk

Van nationale statusrapporten (over voedingsmiddelen) naar…
De partners van Authent-Net hebben de modernste middelen met betrekking
tot kennisbanken, bestaande initiatieven en mogelijkheden op het gebied van
voedselauthenticiteit bijeengebracht, geanalyseerd en samengevat die zijn gericht
op het aanpakken van voedselfraude in Europa.
De groep van experts heeft een reeks bestaande hulpmiddelen in kaart gebracht,
waaronder nationale en internationale projecten, rapporten, papers, publicaties,
databases, normen en verordeningen. Op basis hiervan zijn 14 nationale statusrapporten
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die
met
betrekking
tot
de
authenticiteit, integriteit
en traceerbaarheid van Nationale statusrapporten (NSR’s)
• Ierland
voedsel de profielen van •• België
Bulgarije
• Italië
• Roemenië
de voedingsmiddelen en •• Tsjechië
Finland
• Nederland
• Frankrijk
• Spanje
België
landen specificeren.
Er
zijn
nationale
statusrapporten
(NSR)
en statusrapporten over
voedingsmiddelen (CSR)
opgesteld.

•
•

Hongarije
IJsland

•
•

Verenigd Koninkrijk
FAO/IAEA

Statusrapporten over voedingsmiddelen (CSR’s)
• Zeevruchten
• Rundvlees
• Olijfolie
• Honing

14 financieringsorganen
53 publicaties
21 projecten
4 online databases
2 nieuwsberichten
73 verordeningen

… naar de Onderzoeksnetwerkhub voor voedselauthenticiteit (FARNHub)
Het platform FARNHub biedt uitgebreide
informatie
over
voedselauthenticiteit
en tal van tools om voedselfraude te
helpen bestrijden. Dit maakt het platform
een essentieel hulpmiddel voor iedereen
die betrokken is bij het controleren van
de echtheid van voedsel: onderzoekers,
analisten, inspecteurs, juridische experts,
projectmanagers en nieuwsuitgevers. Dit
platform is een vrij toegankelijke webportal
waar gebruikers een overzicht van de meest
recente bronnen over voedselauthenticiteit
per land en sector kunnen raadplegen
evenals informatie over analysemethoden,
nieuwsberichten, rapporten en publicaties.
Tot nu toe zijn er 164 financieringsorganen opgenomen en daarnaast staan er 534
publicaties, 216 projecten, 43 online databases, 430 nieuwsberichten en 204 verordeningen
ter beschikking. De informatie over analysemethoden is verzameld door FoodIntegrity
project (http://www.foodintegrity.eu/) en is beschikbaar via een link naar de kennisbank
van FoodIntegrity. (zie http://farnhub.authent.cra.wallonie.be/method/index).

Deze FARNHub is online te raadplegen via http://farnhub.authent.cra.wallonie.be/
voor het zoeken naar en bekijken van content.
Een interactieve kaart (zie http://www.authent-net.eu/AN_FARNH_click_map.html)
geeft de statistieken weer over het aantal publicaties, projecten en nieuwsberichten
en bevat links naar nationale of branchspecifieke deskundigenverslagen die staan
opgeslagen in de FARNHub-database.

Wat vinden financieringsorganen van de FARNHub?

“… De FARNHub is een ontzettend waardevolle informatiebron voor financiers van onderzoek
en beleidsmakers. Voor het eerst wordt er op één plek informatie bij elkaar gebracht over
de nationale onderzoeksactiviteiten in de EU. De toegang tot deze informatie zal bijdragen
aan de ontwikkeling van een beleid ten aanzien van voedelauthenticiteit en het onderzoek
ernaar en zal ook bijdragen aan de totstandbrenging van een EU-breed netwerk op dit
gebied.”
“… Ik vind de FARNHub een uitgebreide, waardevolle en zeer informatieve website
die een unieke combinatie van informatie over voedselfraude, voedselauthenticiteit
en voedselintegriteit biedt. De website verschaft toegang tot recent en gepubliceerd
onderzoek, informatie en contactgegevens van instellingen die onderzoek financieren en
bevat al het werk over de preventie van voedselfraude in alle lidstaten, nieuwsberichten, links
naar andere relevante websites en nog veel meer. Het is goed gelukt om alles en iedereen
samen te brengen via een werkelijk uitstekende ‘one stop shop’-website.”

Een lage niet-verplichte Europese norm (CWA) “Authenticiteit en fraude in de
voedselketen van mens en dier – concepten, begrippen en definities”
Authent-Net heeft een lage niet-verplichte Europese norm, CEN Workshop Agreement
(CWA) opgesteld, waarin de begrippen en concepten met betrekking tot voedselfraude
worden gedefinieerd (zie https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/WS-2017-004.aspx).

Volg ons op:
@AuthentNet
#AuthentNet		
Authent-Net
Neem contact op via: authent-net@fera.co.uk
Meld u aan voor projectcommunicatie via: www.authent-net.eu

