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Omslagartikel
Voedselveiligheid

Per ingang van 1 september 2005 is André Kleinmeulman (1949) directeur van de Voedsel en

Waren Autoriteit. Wie is hij en hoe denkt hij zijn dienst verder op de kaart te zetten? Zowel de 

voedingsmiddelensector als de VWA wachten grote veranderingen. Efficiënt, marktgericht en

transparant zijn daarbij belangrijke begrippen.

Nieuwe Inspecteur Generaal Voedsel en Waren Autoriteit André Kleinmeulman:

‘De VWA werkt de komende vier 
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Drs. A.M.W. Klein-
meulman: “Bedrij-
ven moeten zelf hun
verantwoordelijk-
heid nemen en onze
inspectieresultaten
publiceren.”
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‘Behendig’ komt vaak voor in de persoonsbeschrijving als we
mensen vragen hoe de Inspecteur-Generaal van de VWA is. Die
indruk wordt bevestigd tijdens een eerste vluchtige kennisma-
king tijdens de afscheidsreceptie van zijn voorganger Directeur-
Generaal Johan de Leeuw eind augustus. Woensdag 21 septem-
ber presenteert hij zich voor het eerst aan de sector tijdens de
VWA/VMT-bijeenkomst over de hygiëneverordeningen. Pragma-
tisch, daadkracht, no-nonsense zijn indrukken die blijven han-
gen. Twee dagen later zitten we bij hem aan tafel om de kennis-
making te verdiepen. We starten met een aantal keuzevragen.

Consensus of daadkracht?
“Dat laatste.” 

Buigen of barsten?
“Niet ten koste van alles buigen.” 

Dicteren of luisteren naar bedrijven?
“Mijn inzet is goed luisteren.” 

RVV of KvW?
“Dat mag u mij niet vragen. Ik ben de baas over beide die
inmiddels zijn gefuseerd tot een organisatie.” 

Laat ik het anders formuleren. LNV of VWS?
“Dat mag u mij ook niet vragen. LNV is eigenaar, maar VWS
mijn grootste opdrachtgever. Ze zijn me even lief.” 

Transparant of gesloten?
“Transparant.”

Controleur of adviseur?
“Controleur met kennis van bedrijven.” 

Toezicht op zelfcontrole?
“Als het kan zelfcontrole. Als het moet toezicht.” 

Na dit opwarmertje beginnen we met het eigenlijke intervie-
wen. Wat voor cultuur staat u voor bij de VWA?
“De nieuwe organisatie moet efficiënt en zakelijk worden ge-
stuurd via een moderne lijnorganisatie. Daar werken professio-
nals die weten waar het over gaat. Qua opleiding denken we
aan HBO-ers en academici. Zij moeten het toezicht op een mo-
derne, zelfstandige manier uitvoeren. We combineren daarbij
het crisisbestendige handhaven van de voormalige RVV, de

dienst die grote dierziektecrises goed en snel kon managen, en
het analytische, het proactief nadenken over risico’s en het
risicogestuurde toezicht, dat meer aanwezig was bij de voor-
malige keuringsdienst. 
In Nederland willen we wel wat meer op risico’s – ik noem dat
ook wel ‘hot spots’ – sturen. Dat heeft echter niet altijd de

instemming van Brussel. We zullen dus beide moeten kun-
nen.”

Kan de VWA efficiënter werken?
“In 2000 hadden we 2.650 mensen, volgend jaar 1.800. Zij moe-
ten ruim één miljoen inspectiepunten bewaken. Is dat voldoen-
de om mensen zich aan de regels te laten houden en voedsel-
veiligheid te borgen? Dat houdt een keer op. 
Uit eigen waarderingsonderzoek blijkt dat burgers vragen om
een hoog niveau van inspectiedruk. Uit onderzoek van VNO-
NCW blijkt dat bedrijven de inspectiedruk van de VWA als pas-
send ervaren, zowel qua intensiteit als qua kosten. Echter nieu-
we risico’s ontstaan. Via dieren, maar ook al met planten ko-
men erg vervelende ziekten ons land binnen waar we nog on-
voldoende kennis van hebben. Denk aan knokkelkoorts. Het
bureau risicobeoordeling bij de VWA ontwikkelt een meerjarig
onderzoeksprogramma naar deze nieuwe risico’s.
Het borgen van voedselveiligheid, productveiligheid en dierge-
zondheid door de VWA kost minder dan ¤ 10 per burger. Daar-
mee faciliteren we ook handelsnormen, im- en exportvrijwa-
ringsgaranties en toegang tot derde landen. Is dat dan veel?
Het is een politieke keuze of we bepaalde risico’s willen lopen.”

Vindt u het huidige handhavingniveau acceptabel?
“Bij al onze toezichtgebieden willen we periodiek analyseren
waar in de ketens de risico’s zitten. Op basis van de gevonden
‘hot spots’ zullen we gericht inspecties en onderzoek uitvoeren.
Of dat met dezelfde middelen en mensen kan, weet ik niet.” 

Via TrustQ doet de VWA in de diervoedersector ervaring op
met zelfcontrole. Hoe zijn de ervaringen?
“De VWA en zes grote diervoederbedrijven hebben een intentie-
verklaring afgesproken. TrustQ zal de komende periode haar
borgingsysteem uitwerken. Zo gauw dat er is, moeten wij dat
goedkeuren. Op basis daarvan kunnen we na 2007 onze contro-
les daarop aanpassen. Niet eerder. De minister heeft bepaald
dat de sector na de diverse crises eerst aantoonbaar de zaken
op orde moet hebben.” 

U ontvangt van de bedrijven al hun controlegegevens?
“Ja.”

Krijgen de bedrijven ook gegevens van de VWA?
“Wel onze inspectieresultaten, daar heeft ieder bedrijf recht op.
Maar gegevens van derden zullen we nooit aan andere bedrij-
ven ter beschikking stellen. Wat we wel kunnen, is wanneer we
iets signaleren, nagaan of dit bij andere bedrijven ook het geval
is.”

er jaar aan A’

André Kleinmeulman
Na zijn studie geografie in Nijmegen werd Kleinmeul-
man provincieambtenaar in Friesland. In 1986 trad hij in
dienst van het ministerie van LNV. Via diverse functies,
waaronder projectleider Mineralenboekhouding en
adjunct-directeur Industrie en Handel, klom hij daar op
tot directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees. Deze functie bekleedde hij vanaf oktober 2002
tot september 2005.
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Wilt u voor levensmiddelenbedrijven ook naar zo’n opzet?
“In principe willen wij daar naartoe. Naar gelang het risico, de
situatie in het bedrijf en de borgingen die zijn overlegd aan de
VWA, passen wij ons controleregiem daar op aan. Ik noem dat
ook wel bonusmalus of proportioneel handhaven.”

Welke waarde hecht u daarbij aan certificaten?
“Ik ben groot voorstander van toezicht op toezicht. Zie de priva-
tisering van de vleeskeuring. De beweging voor de gehele VWA is
meer controles door de bedrijven zelf, certificering en accredita-
tie, ketenafspraken enzovoorts. Hoe meer het bedrijfsleven zelf
regelt, des te gemakkelijker en efficiënter kan de overheid toe-
zicht uitoefenen. Maar die systemen moeten dan wel werken!”
Gaat u het bedrijfsleven informeren over mogelijke proble-
men die de VWA signaleert?
“Wij zijn voor een zo groot mogelijke transparantie van de in-
spectie. Dat is een kernopdracht. Waar wij dat mogen en kun-
nen, zullen wij gegevens over bedrijven heen bundelen en op de
VWA-site zetten. Denk aan de bedrijfserkenningen. Met VWS en
LNV gaan we na hoe we dit systeem verder kunnen vervolma-
ken. De resultaten worden steeds meer publiek.” 

Op de VWA-site is net een onderzoek naar residuen in honing
gepubliceerd. Merken worden niet genoemd. Daarmee
schept u geen vertrouwen, eerder onrust bij consumenten.
“We willen er naar toe dat wanneer wij een inspectie hebben
gedaan, bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen en over-
gaan tot publicatie van onze inspectieresultaten. Net als bij de
recalls. Voorheen waren bedrijven daar zeer terughoudend
mee. Je ziet nu elke week of twee weken wel een melding in de
krant van een bedrijf dat producten terughaalt. De ontwikkeling
is dus in de richting die VWS en LNV op willen. Alleen moeten
wij waarborgen inbouwen dat we de rechten van individuele
burgers en bedrijven niet zo maar beschadigen.” 

Wanneer denkt u de merknamen wel te kunnen publiceren?
“Ik hoop dat we daar binnen een jaar of twee, drie forse stap-
pen hebben gezet. Het is in het belang van de burger en de con-
sument én van de VWA. Onze gegevens moeten zowel technisch
als juridisch van hoge kwaliteit zijn, en wel zodanig dat men er
niet om heen kan. Dat is ook in wezen mijn doelstelling met de-
ze dienst. De VWA werkt de komende vier jaar aan ‘A’. Over de
kwaliteit van de VWA mag geen discussie bestaan. “

Is uw streven naar transparantie en bonusmalus niet strijdig
met uw beleid om bedrijven niet langer te helpen bij het

interpreteren van de regelgeving? 
“De VWA is geen adviesbureau. In de visie van het kabinet op
toezicht wordt dat verder omschreven als ‘compliance assistan-
ce’. Dat betekent dat de overheid bedrijven assisteert bij het
voldoen aan de regels. Dat is wat anders dan adviseren. Wij zet-
ten onze regelgeving en manier van werken op het net. Wij pu-
bliceren de toezichtarrangementen zodat duidelijk is waar men
zich aan te houden heeft, wat dat betekent en waar men een en
ander kan vinden. Onze site zullen we interactiever maken, zo-
dat bedrijven zich elektronisch kunnen laten registreren en
erkennen. Als bedrijf krijg je dan ook informatie van ons. We
koppelen bijvoorbeeld informatie over de Hygiëneverordenin-
gen aan het feit dat iemand bij ons geregistreerd is. Dan weet
men precies waar men zich aan te houden heeft.” 

Gaat u in 2011 de toezichthoudende taken van het COKZ bij
de VWA onderbrengen?
“VWS heeft dit al via een brief aan de Tweede Kamer laten weten.”

Geldt dat ook voor de AID?
“Dat is een andere discussie. Een doelstelling van het kabinet is
om de verschillende rijksinspecties zo goed mogelijk met elkaar
te laten samenwerken. Eigenlijk is de fusie tussen de Keurings-
dienst en RVV ook al een stukje dubbel werk wegsnijden. De
komende jaren zullen we doorontwikkelen op het domein van
de overlap tussen VWA overlap en de AID. Niet nu. Anno 2005
hebben we al moeite genoeg om onze organisatie tot één ge-
heel te laten worden en vervolgens te laten bloeien.”

Een laatste vraag: Wat adviseert u bedrijven te doen bij een
meningsverschil met een VWA-controleur?
“Er moet eenheid van uitvoering zijn. We hebben een VWA-kwa-
liteitsborgingsysteem ingericht. Via interne audits en controle-
programma’s – ik noem dat benchmarking – zijn we erg ge-
spitst op verschillen tussen onderdelen van de VWA. Natuurlijk
kan een individuele inspecteur een ander oordeel vellen, het
zijn professionals, maar het blijft mensenwerk. Bedrijven die
het daar niet mee eens zijn, adviseer ik zich te wenden tot hun
aanspreekpunt bij de regionale dienst. Een oordeel van een in-
specteur moet altijd uitgelegd kunnen worden. Dat past bij de
transparantie. Je kunt het ook omdraaien. Werken aan de A van
autoriteit. Kennis van zaken hebben. Op basis daarvan gezag
uitstralen. Aan iedereen uitleggen wat je doet en verantwoor-
ding durven af te leggen. Dat is de basis van mijn dienst.”

Hans Damman en Carina Grijspaardt-Vink

‘Ik heb weinig zin
om geschillen te
verliezen’

Fo
to

 A
K

le
in

m
eu

lm
an

5 


