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Marktactueel

Stelling: ‘De nVWA moet opgaan in het 
ministerie van LNV’ 

a)  Eens. Het ministerie van LNV kan dit 
makkelijk zelf doen. Dit bespaart ook 
nog eens geld. 

b) Oneens. Voedselveiligheid is zo essen-
tieel, waardoor een onafhankelijke 
instantie als de nVWA altijd noodza-
kelijk is. 

c) De nVWA heeft al flink wat efficiën-
tieslagen gemaakt. Alles kan blijven 
zoals het is.

Philip den Ouden, directeur FNLI
“De taken van de FSA waren een mengeling van beleidsvor-
ming en toezicht. Op sommige terreinen functioneerde de 
FSA ook als een ministerie. Terecht heeft men in Engeland nu 
ook geconstateerd dat de beleidsvorming over voedselveilig-
heid en voeding en gezondheid gescheiden en onafhanke-
lijk van de bewaking van diezelfde voedselveiligheid moet 
plaatsvinden. De FSA krijgt die laatste rol. In Nederland vindt 
dit ook zo plaats. De ministeries van LNV of VWS sturen het 
beleid en de wetgeving (samen met hun Europese collega’s). 
En het toezicht op de naleving en de uitvoering van beleid 
en regels is voor rekening van de onafhankelijke n-Voedsel 
en Warenautoriteit. De onafhankelijke nVWA legt verant-
woording af bij twee ministeries. De VWA is namelijk verant-
woordelijk voor meer dan alleen voedselveiligheid, ook voor 
productveiligheid.”

Harry Beckers, voormalig voorzitter van de Adviesraad voor 
het Wetenschaps- en technologiebeleid
“Voedselveiligheid en consumentenbescherming horen in 
een beter passende omgeving thuis dan LNV. LNV staat van 
oudsher voor de belangen van de landbouwsector en is in 
beginsel een ministerie dat de belangen van de (landbouw)
producenten voorop stelt. Het onderbrengen van de VWA 
bij LNV was toen al een principieel verkeerde beslissing. De 
nVWA zou het beste passen in VWS, alwaar het prioriteit 
zou moeten geven aan voedselveiligheid en consumentenbe-
scherming.”

De Voedsel en Waren Autoriteit zegt zelf niet te kunnen rea-
geren op de stelling. “Het gaat hier om een politiek vraag-
stuk waar wij zelf als inspectiedienst geen reactie op kunnen 
geven”, verklaart een woordvoerder.

Resultaat stemmers op vmt.nl 

Stelling

FSA blijft en richt zich 
op voedselveiligheid
De Britse Voedsel en Waren Autoriteit, de FSA, blijft. In tegenstel
ling tot het eerdere bericht op 12 juli kondigde de Britse overheid 
20 juli aan dat de overheidsinstantie toch verder gaat, alleen in 
uitgeklede vorm. 
De FSA focust in zijn nieuwe vorm op voedselveiligheid en stoot een 
aantal taken af. Het ministerie van Volksgezondheid neemt het voe
dingsbeleid over van de FSA. DEFRA, het departement van Milieu, 
Landbouw en Voeding, wordt verantwoordelijk voor herkomst
etikettering en andere issues die niet verwant zijn aan voedselvei
ligheid.
In 2000 zette de Britse overheid de FSA op als nonministeriële 
overheidsinstantie om de onafhankelijkheid te waarborgen. De 
FSA had als primaire doelen voedselveiligheid en advisering van de 
overheid en de burgers over dit onderwerp. 
Lord Rooker, voorzitter van de FSA, zei: “Voedselveiligheid en 
hy giëne zijn altijd de kernactiviteiten van het agentschap geweest. 
Dat zijn onze eerste prioriteiten in het beschermen van consumen
tenbelangen.”
De reorganisatie draagt volgens de Britse overheid bij aan het 
verbeteren van de efficiëntie en het opzetten van een volksgezond
heidsorganisatie.
Door de reorganisatie zal het gezondheidsministerie druk kun
nen uitoefenen op de industrie over het verkeerslichtsysteem. Een 
dispuut van de FSA met de industrie over dit etiketteringissue was 
volgens critici de oorzaak van de aangekondigde val van de instan
tie. De FSA was groot voorstander van het verkeerslichtsysteem, 
de industrie fel tegenstander. Nu is het ministerie van Volksge
zondheid verantwoordelijk voor beleid rondom het verkeers
lichtsysteem. Een ministerie heeft meer mogelijkheden om het 
verkeerslichtsysteem krachtig in te voeren dan een onafhankelijke 
overheidsinstantie. 
• www.food.gov.uk

Reclame
Albert Heijn schrapt de tekst 
‘Van Hollandse Weide’ van zijn 
huismerk melk en karnemelk
pakken.
Een boerin diende bij de 
Reclame Code Commissie een 
klacht in, omdat ‘Van Hollandse 
Weide’ suggereert dat de melk 
alleen van koeien komt die 
buiten in de wei lopen, terwijl 
dit niet het geval is. De Com
misssie onderdeelde dat de 
tekst consumenten inderdaad 
misleidt.
Het supermarktconcern vindt 
het belangrijk dat de informatie 
op verpakkingen duidelijk is 
en zal daarom de komende tijd 
de tekst op de melk en karne
melkverpakkingen aanpassen.
• www.ah.nl

‘De publieke gezond-
heidszorg, die zich van 
origine in het hart van 
de maatschappij bevindt, 
keert zich met haar focus 
op ‘sturing door techni-
sche kennis’ steeds meer 
van de maatschappij af.’
Klasien Horstman, in de 
Volkskrant, 10 juli 2010
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