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Opgave 1. wie mag Goudse kaas maken 

Veel merknamen zijn wereldwijd beschermd. Je mag je product niet zomaar 

kenmerken toeschrijven die toebehoren aan bepaalde producten, of producten die uit 

een bepaalde regio komen. De Europese overheid speelt hierbij een belangrijke rol. 

Zij bepaalt dat bepaalde producten niet verkocht mogen worden 

Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van Goudse kaas: 

Kenmerken[bewerken] 

Een Goudse kaas heeft de vorm van een wiel, weegt tussen de 1 en de 16 kg en heeft een 

vetgehalte van minstens 48% (gewoonlijk rond de 51%). Dit vetgehalte is de hoeveelheid 

vet op basis van de totale droge stof (exclusief water/vocht). Het werkelijke vetgehalte 

bedraagt 32% vet op basis van het gewicht (inclusief water/vocht. 

Productie en handel[bewerken] 

De soort dankt de naam Goudse kaas aan het feit dat hij al eeuwenlang in Gouda wordt 

verhandeld. De kaasmarkt in Gouda wordt tegenwoordig alleen nog bij wijze van 

toeristenattractie eenmaal per week gehouden in de zomermaanden. 

Goudse kazen worden massaal in kaasfabrieken vervaardigd. Goudse kaas wordt ook in het 

buitenland onder deze naam gemaakt want soortnaam en vorm zijn niet beschermd. De 

aanduiding "Gouda Holland" is sinds oktober 2010 echter door een besluit van de Europese 

Commissie een beschermde geografische aanduiding
[1]

. Kaas met deze vermelding in het 

kaasmerk mag alleen Nederland als oorsprong hebben en dient gemaakt te zijn van 

Nederlandse koemelk
[2]

. 

 

1. Leg uit dat merknamen er op duiden dat er sprake is van de handel in 

heterogene producten. 

2. Leg uit op welke manier de overheid consumenten beschermd bij het instellen 

van beschermde geografische aanduiding? 

3. Leg uit dat de concurrentie door deze bescherming afneemt. 

4. Ten koste van welk surplus zal de beschermde geografische aanduiding 

gaan? 

5. Leg uit dat de betalingsbereidheid voor Goudse kaas juist kan gaat stijgen 

nadat de beschermde geografische aanduiding is ingesteld. 
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