
5NIEUWS
NL

dinsdag 21 september 2010

Interactieve TV
in een pakket met
Internet en Bellen

kpn winkel | kpn.com | 0800 0115

40.-
/mnd

Kijk op kpn.com of informeer in de kpn winkel naar de voorwaarden en beschikbaarheid.

*KIJKVOORDE
VOORWAARDENOP
WWW.PERRYSPORT.NL

25%
PRINSJESDAG
KORTING*
VAN 17.00 - 20.00 UUR

ÓÓKOP
WWW.PERRYSPORT.NL
TOTMIDDERNACHT

Een beetje sterke maag moet je wel
hebben voor het werk van contro-
leur Frits Schoenmaker van de
nVWA. De ranzigheid die hij aan-
treft bij bakkers, slagers, in restau-
rants, eetcafés en supermarkten, is
soms vele malen erger dan wat pro-
gramma’s op tv laten zien. ,,Onlangs
stond een kok zijn vlees te snijden
op een aanrecht dat lag bezaaid met
muizenkeutels. En een collega trof
een keer een vrieskist aan waar de
maden uitkropen. Het apparaat was
in de vakantie van de ondernemer
uitgevallen,’’ zegt Schoenmaker.
De voorbeelden zijn uitzonderin-

gen. Veel vaker is er in mindere
mate overlast van ongedierte of
wordt eten niet op de juiste manier
gekoeld, maar het geeft wel aan hoe
vies sommige ondernemers werken.
Elk jaar lopen daardoor duizenden
mensen een voedselvergiftiging op.
Bedrijven die stelselmatig de re-

gels aan hun laars lapten, waren tot
voor kort moeilijk aan te pakken.
Alleen justitie mocht bedrijven slui-
ten.
Sinds vorig jaar mag de nVWA

het zelf. Dat gebeurde meteen al 23
keer. Nog 53 bedrijven dreigt het-

zelfde te overkomen als ze hun
leven niet beteren.
Schoenmaker vermoedt dat de re-

cessie een rol speelt waardoor veel
bedrijven de fout ingaan. ,,Mensen
gaan minder uit eten dus komt er
minder geld binnen. Bedrijven be-
zuinigen dan vaak het eerst op de
schoonmaakkosten.’’ Maar ook ziet
Schoenmaker veel nieuwe onderne-
mers die de regels niet kennen. ,,Ie-
dereen mag zonder diploma’s een
restaurant beginnen zolang er geen
alcohol wordt geschonken. Bij die
bedrijven zien we veel fout gaan
omdat eigenaren niet beter weten.’’
Het is onduidelijk welke bedrij-

ven het meest de voorschriften
overtreden. Maar het is in de hore-
cawereld geen geheim dat het
onder meer shoarmazaken en Chi-
nese restaurants zijn waar het no-
dige mis gaat. In 2005 nog maakte
de nVWA bekend dat de helft van
de 900 gecontroleerde shoarmaza-
ken zich niet aan de voorschriften
hield. Zo waren bedrijfsruimtes te
vuil en temperaturen van het voed-
sel te hoog.
Ook Chinese restaurants hebben

niet altijd een beste reputatie, bleek

uit een onlangs gehouden steek-
proef van de consumentenbond bij
veertig restaurants. Zij onderzoch-
ten 240 gerechten. De kwaliteit van
het eten was bij dertien gerechten
twijfelachtig en in zeven gevallen
ronduit slecht.
De consumentenbond zou graag

zien dat consumenten met stickers
op de deur kunnen zien hoe schoon
ondernemers werken. Ook de keu-
ringsdienst voelt daar wat voor,
maar daarvoor heeft de nVWA veel
te weinig controleurs in dienst. Nu

wordt er gewerkt op basis van ver-
moedens en tips. Dat is vooralsnog
effectief genoeg. Overigens wordt
de kwaliteit van het eten van grote
landelijke ketens al wel openbaar
gemaakt. Die scoren allemaal vol-
doende.

DENHAAG • De ‘nieuwe Voedsel enWaren Autoriteit’
(nVWA) treedt hard op tegen smerige bedrijven.
Vorig jaar werden al 23 zaken gesloten en kregen
duizend bedrijven een boete. ‘Als er minder geld bin-
nenkomt, bezuinigen bedrijven vaak op schoonmaak-
kosten,’ zegt controleur Frits Schoenmaker.

RAYMOND BOERE

‘Kok sneed vlees op
aanrecht met keutels’

Controleur Frits Schoenmaker van
de nVWA: ‘Mensen gaan minder uit
eten, dus komt er minder geld bin-
nen. Bedrijven bezuinigen dan vaak
het eerst op de schoonmaakkosten.’
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DEN HAAG • ,,Wij willen de onder-
handelaars van zowel het CDA als
de VVD vragen ons te garanderen
dat, als zij straks in de regering zit-
ten, ze niet hetzelfde beleid gaan
voeren als Sarkozy. Verhagen en
Rutte moeten nu kleur bekennen.’’
Voorvrouw Michelle Mila van

Burik van het Landelijk Romaplat-
formde is bezorgd na uitspraken
van de CDA-Tweede Kamerfractie
over het uitwijzen van Roma die
voor overlast zorgen en richt zich
daarom op CDA-onderhandelaar
Maxime Verhagen. Door de uitzet-
tingen van Roma in Frankrijk en
door gedoogsteun van de PVV aan
een kabinet van VVD en CDA zit de
angst er goed in. Van Burik: ,,We
weten natuurlijk nog niet wat zo’n
nieuwe regering straks gaat doen,
maar we houden rekening met het
ergste. We sluiten Franse toestan-
den in Nederland niet uit.”
Sinds augustus stuurt de Franse

president Sarkozy alle Roma uit
Roemenië en Bulgarije terug naar
hun land van herkomst. Volgens
hem veroorzaken ze teveel crimina-
liteit en overlast.
Sinds vorig jaar was het Landelijk

Romaplatform in Nederland in ge-
sprek met minister Van der Laan
van Integratie. Toen de regering viel
kwam daar een einde aan.
Gisteren nog gingen er in de ge-

meenteraad van Nieuwegein stem-
men op om projecten met Roma

stop te zetten vanwege aanhou-
dende overlast.
Volgens Van Burik komen enkele

duizenden Roma in Nederland in
de gevarenzone als de uitspraken
van de CDA-fractie waarheid wor-
den. ,,Als eerste zijn er de stateloze
Roma. Zij hebben niet de Neder-
landse nationaliteit en niet de nati-
onaliteit van hun land van her-
komst. In Nederland leven ze al
meer dan dertig jaar met een vesti-
gingsvergunning. Ze hebben de Ne-
derlandse nationaliteit aange-
vraagd, maar nooit gekregen. We
verwachten dat ze onder Rutte I
geen kans krijgen.’’ Verder zijn er de
straatmuzikanten uit Roemenië en
Bulgarije. Van Burik: ,,We zijn bang
dat we met een minderheidsrege-
ring van VVD en CDA te maken
krijgen met nog meer discriminatie.
We hopen nog op een reactie van de
VVD.’’

Roma vrezen ‘Franse
toestanden’ in Nederland


