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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Risico’s & hygiëne

Industriële bedrijven pakken hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
diervoeder- of voedselveiligheid op via 
certificering tegen Dutch HACCP, BRC en 
IFS. Kleinschalige bedrijven werken met 
lichtere varianten als hygiënecodes en 
bijbehorende zelfcontrolesystemen. Deze 
laatste zijn private systemen waar bedrij-
ven vrijwillig aan deel kunnen nemen. De 
systemen kenmerken zich door een inter-
ne borging, een onafhankelijke beoorde-
ling en een voldoende zelfregulerend en 
corrigerend vermogen.

Betrouwbaar
De VWA beoordeelt zelfcontrolesystemen 
op hun werking en betrouwbaarheid. Zo 
heeft de nVWA een steekproef genomen 
van de bedrijven die op de inspectielijst 
van HH staan. Deze steekproef hebben 
ze met glans doorstaan. Daarnaast spe-
len de interne organisatie en jarenlange 
ervaring zowel met inspecties als met 

de nVWA als orgaan een rol. De nVWA 
hecht bovendien sterk aan zaken als 
een duidelijke visie, richtwaarden voor 
onderzoek, consistentie en hercontrole 
bij afwijkingen.

Onaangekondigd
Het principe van het door HH ontwik-
kelde zelfcontrolesysteem berust op 
onaangekondigde inspecties bij zowel 
individuele als formulebedrijven. Deze 
bevinden zich veelal in de horeca, (zorg)
instellingen, catering, ijssalons, super-
markten en agf/groothandel.
Tijdens deze audits wordt nagegaan 
of het bedrijf de voorschriften uit de 
hygiëne code heeft geïmplementeerd 
en deze ook daadwerkelijk naleeft. Ook 
bemonsteren de controleurs producten 

Zelfcontrolesystemen nemen een steeds belangrijkere 

(ondersteunende) rol in het toezicht van de VWA in. Het systeem 

dat inspectiebedrijf Houwers Holtackers opzette is inmiddels 

geaccepteerd door de toezichthouder. Hoe ziet dit systeem er uit 

en hoe verhoudt dit zich tot de al veel langer op de markt zijnde 

certificaten zoals HACCP, BRC en IFS?

Zelfcontrolesysteem zet  
bedrijven voor VWA ‘op slot’

‘HH heeft geen verplichting 
naar de nVWA om slecht 
scorende bedrijven te melden’

Toos Houwers: “Met onaangekondigd inspecteren, krijg je het beste beeld van de processen 
in een bedrijf. En daar is het onze opdrachtgevers om te doen.”
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jaarlijkse kantooraudit door de nVWA bij 
HH. Focus bij dit kantooronderzoek is 
de betrouwbaarheid van de HH-inspec-
tiemethode. Wanneer bijvoorbeeld de 
nVWA in de steekproef een boetewaar-
dige situatie aantreft, zal de toezichthou-
der tijdens de kantooraudit het betref-
fende inspectierapport willen inzien. Het 
verschil tussen beide inspectiebevindin-
gen zal tijdens de kantooraudit worden 
besproken. 
Op geen enkele wijze wordt de inhoud 
van inspectierapporten naar buiten 
gebracht. HH heeft ook geen verplich-

ting naar de nVWA om slecht scorende 
bedrijven te melden. Ook wanneer de 
voedselveiligheid ernstig in het geding 
is, is HH niet verplicht de nVWA hierop 
te attenderen. Elk bedrijf heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
meldingsplicht; de meldwijzer van de 
VWA kan daarbij ondersteunen.

Ervaringen
Bij de start van de inspecties vindt er 
vooraf een goede briefing plaats. Bij 
bedrijven die binnen formules werken, 
weten ze dan wat er staat te gebeuren. 
Onaangekondigd inspecteren levert geen 
problemen op. Sterker nog, deze worden 
heel goed ontvangen. 
De HH-controleur meldt direct na afloop 
van elke inspectie hoe er gepresteerd 
wordt en in welke mate er een goed 
systeem in de dagelijkse uitvoer zit. 
Deze directe terugkoppeling wordt zeer 
gewaardeerd.
Exacte cijfers over de bedrijven die een 
audit hebben ondergaan, kan HH nog 
niet leveren omdat deze nog in de over-
gangsfase zitten. Op de website www.
goedvoedsel.nu zijn wel bedrijven zicht-
baar die ten minste twee maal groen zijn 
geweest. 

om na te gaan of deze voldoen aan de 
microbiologische criteria van de hygië-
necode. 
Het systeem is gebaseerd op een inspec-
tiereglement dat de controleurs volgen. 
Dit stelt hen in staat om na te gaan of een 
individueel bedrijf voldoet aan de criteria 
van de groene kleur in de toezichtpi-
ramide van de VWA. Daarvoor moeten 
bedrijven minimaal 80 punten scoren. 
Bedrijven met een lagere score komen 
niet in aanmerking voor het verminderde 
toezicht door de nVWA.
Om voor de formuleaanpak vanuit de 
nVWA in aanmerking te komen, geldt 
dat HH al hun locaties moet inspecteren, 
waarbij minimaal 80% van de locaties 
groen moet scoren en geen enkele rood. 
Via het web-based CRM-systeem kan een 
(formule)bedrijf de inspecties op afstand 
volgen en genomen verbetermaatregelen 
digitaal in het inspectierapport vastleg-
gen. 

Beoordelingscriteria
De controleur beoordeelt aan de hand 
van een inspectielijst basisvoorwaarden 
als persoonlijke hygiëne, ongedierte, 
afval, inrichting en processtappen als 
‘inkoop’ en ‘bereiding’. Elk punt van de 
vooraf vastgestelde inspectielijst wordt 
getoetst op basis van gesprekken met 
medewerkers, waarnemingen en metin-
gen. Getoetst wordt of medewerkers en 
leidinggevenden kennis van zaken heb-
ben.
HH heeft een geheel eigen beoorde-
lingssystematiek ontwikkeld. Op de 
inspectielijst zijn per meetpunt weeg-
factoren toegekend. Deze weegfactoren 
zijn ingegeven door de mate waarin zij 
van invloed zijn op de veiligheid van een 
proces en het interventiebeleid vanuit de 
overheid. 
Gestart wordt altijd met 100 punten. Elk 
verbeterrapport geeft, afhankelijk van 
de wegingsfactor, aftrek van punten. Bij 
ernstige tekortkomingen – wanneer er 
bij de overheid een boeterapport zou 
worden opgemaakt – bestaat binnen het 
HH-systeem de mogelijkheid om extra 
punten af te trekken.

Auditfrequentie en kosten
Initiële inspecties worden binnen zes 
maanden gevolgd door een reguliere 
inspectie. Elke locatie wordt tenminste 
één keer per jaar geïnspecteerd. Bij een 
score minder dan 80 punten volgt bin-
nen vier tot acht weken een verplichte 
hercontrole. Indien een bedrijf tenminste 

twee keer per jaar wordt geïnspecteerd, 
wordt de hercontrole opgenomen in de 
eerstvolgende inspectie. 
De tijdbesteding per locatie ligt tussen 
de twee en vier uur. Documentbeoorde-
ling vormt wel een onderdeel van de 
beoordeling, maar is niet het doel. De 
nadruk tijdens de inspectie ligt dan ook 
op de toepassing van de hygiënecode in 
de dagelijkse uitvoering.
Indien bij de genomen monsters (achter-
af) een ernstige afwijking wordt gecon-
stateerd, volgt binnen vier weken een 
herbemonstering. Kosten van herinspec-
ties en herbemonsteren worden door het 
bedrijf of de formule zelf betaald. 

Controleurs
De eisen aan de kennis en kunde van 
de inspecteurs van HH – deze worden 
daarop jaarlijks beoordeeld – liggen 
vast in de accreditatiestandaard ISO/IEC 
17020. Deze ISO-norm stelt diverse eisen 
aan onafhankelijkheid, deskundigheid 
en onpartijdigheid en is van groot belang 
bij het waarborgen van de kwaliteit van 
inspecties. 

Meldingsplicht
Als inspectiebedrijf adviseren de contro-
leurs klanten niet. Wel geven zij een toe-
lichting op de norm. Daarmee zijn zij vol-
ledig onafhankelijk en onpartijdig. Met 
de erkenning door de Raad voor Accre-
ditatie is deze onafhankelijkheid van het 
inspectiebedrijf volledig geborgd. 
Alle medewerkers hebben een geheim-
houdingsplicht met betrekking tot 
inspectieresultaten en bedrijfsgegevens. 
De inspectieresultaten blijven eigendom 
van het bedrijf.
Pas wanneer een bedrijf tweemaal achter 
elkaar groen scoort, dus 80 punten of 
meer behaalt, meldt HH het bedrijf via 
de maandelijkse update van de ‘groene 
lijst’ aan bij de nVWA. Op deze lijst wor-
den alleen de bedrijfsnaam en het -adres 
vermeld; scores of inspectieresultaten 
worden niet uitgewisseld.
De aanmelding betekent voor de nVWA 
dat het bedrijf bij HH heeft aangetoond 
in voldoende mate de hygiënecode na 
te leven. Dit beloont de nVWA door het 
betreffende bedrijf ‘op slot’ te zetten; 
daarmee komen de reguliere inspecties 
door een nVWA-controleur te vervallen. 

Toezicht
De nVWA zal steekproefsgewijs de aan-
gesloten bedrijven van HH controleren. 
De resultaten daarvan zijn input voor de 

Toos Houwers
T. Houwers, directeur Houwers Holtackers, 0345-511903, 

toos@houwersholtackers.nl

‘Initiële inspecties worden 
binnen zes maanden gevolgd 
door een reguliere inspectie’
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