Stelling

Marktactueel

‘De VWA moet blijven handhaven anders verslapt de aandacht voor voedselveiligheid’

VWA sluit convenanten
af met de industrie

a) Eens. Alleen door strenge straffen blijft de industrie de
voedselveiligheid scherp bewaken.
b) Oneens. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun producten en hebben een VWA daar niet voor nodig.
c) De politiek moet de VWA serieus nemen en meer middelen
geven om adequaat te handhaven.
De reactie van Marc van der Lee, director communications van
VION, ligt het dichtst bij b.
“De nVWA moet een echte autoriteit zijn. Effectief en efficiënt
toezicht hoort daarbij. Dit kan alleen als het toezicht zich
baseert op een risicoanalyse: bedrijven die het continu aantoonbaar goed doen, genieten minder toezicht en bedrijven
met een minder goede reputatie hebben meer toezicht. Naast
toezicht is handhaving relevant voor een goed functionerende
overheidsautoriteit. Effectieve handhaving hoort een logisch
gevolg te zijn van effectief en efficiënt toezicht. Het niet toelaten tot de markt van bedrijven die aantoonbaar niet hun
eigen verantwoordelijkheid nemen, is effectiever dan boetes
en rechtszaken.
VION hecht groot belang aan de autoriteit van de nVWA als
buitenlands visitekaartje voor Nederlandse voedingsmiddelen.
We ondersteunen de ingezette strategie van de nVWA volledig. VION verwacht dan ook dat handhaving in de toekomst
wordt geïntensiveerd. Dit borgt de huidige autoriteit van de
nVWA, ook in de internationale context.”
Henry Uitslag, campaigner bij de Consumentenbond, kiest voor
a en c.
“De VWA heeft een breed takenpakket. Het is logisch dat ze
prioriteiten moeten stellen, maar de bodem is nu echt wel
bereikt. Er wordt bijvoorbeeld maar mondjesmaat op misleiding gehandhaafd, terwijl uit steekproeven blijkt dat er veel
misleiding plaatsvindt. De voedselveiligheid komt steeds meer
in het gedrang. Het wordt tijd dat consumentenbescherming
weer het uitgangspunt wordt in het handhavingsbeleid, niet
de zogenaamde ‘last’ die bedrijven zouden hebben van handhaving.
De onlangs aangekondigde ‘convenanten’ zijn een uitwas van
de doorgeschoten verlegging van de verantwoordelijkheid van
de VWA naar de bedrijven. Het komt erop neer dat je auto
wordt overgeslagen bij de snelheidscontrole, als je als automobilist een brief naar de politie hebt gestuurd waarin je belooft
dat je niet te hard zult rijden.”
De stemmers op de website kozen voornamelijk voor c.
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Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl
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Anders

De nieuwe Voedsel en Waren
Autoriteit gaat convenanten
afsluiten met bedrijven en
branches waarin deze verklaren dat zij zich aan de
wet- en regelgeving zullen
houden. Als tegenprestatie
verlaagt de VWA bij deze
bedrijven haar toezicht.
Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur-generaal bij de VWA, maakte dat bekend.
De VWA wil met de convenanten stimuleren dat bedrijven beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun
producten. “De eerste convenanten zullen heel erg trial & error
worden, maar we gaan het doen!”, aldus de VWA-topman. “Nu is
ons toezicht nog erg ‘rule-based’, maar we moeten veel meer naar
‘principle-based’ toezicht. Een groot bedrijf wil nu al, maar dat
houden we nog even af.”
Van Zoeren staat een pragmatische aanpak bij de convenanten
voor. “We moeten er geen hele wetenschap van maken zoals dat al
gebeurt in de Verenigde Staten. In Nederland is Nijenrode hier ook
al mee bezig. Dit dreigt een ‘booming business’ te worden.”
Hoe verhouden deze plannen zich tot het buitenland? “Deze aanpak begint bij de douane op te komen, op fiscaal vlak zien we iets
dergelijks in de VS, maar op het gebied van voedselveiligheid lopen
we hiermee in Nederland voorop”, erkent Van Zoeren. “In sommige
landen vraagt men zich af of we in Nederland gek zijn geworden,
in andere landen ziet men hierin mogelijk een oplossing omdat
ze bepaalde vormen van toezicht al niet meer kunnen uitvoeren.
Nederland zal zich in ieder geval inzetten voor het verkrijgen van
een internationaal draagvlak.”
• www.vwa.nl

AH verslaat Jumbo

Albert Heijn komt als grote winnaar uit de bus bij de verkiezing
van beste supermarktketen.
Jumbo is de grootste daler.
Dit blijkt uit het Kerstrapport
2010 van GFK Panel Services
en Foodmagazine. AH XL staat
op nummer een, gevolgd door
Albert Heijn op de tweede plek.
De supermarkten van Jumbo
bezetten de derde positie.
Zeven jaar geleden stond Albert
Heijn nog op de veertiende
positie. Andere stijgers in de
lijst zijn Lidl, Aldi en C1000.
• www.ah.nl

Eén PepsiCo

Smiths Food Group verandert
met onmiddellijke ingang zijn
naam in PepsiCo Nederland.
Pepsico wil op deze manier
meer eenduidigheid in de benaming krijgen. Daarnaast treedt
het bedrijf nu naar buiten als
één bedrijf en één werkgever.
Met de naam veranderen ook
het logo, de huisstijl en website
van het bedrijf. In de nieuwe
vormgeving neemt de internationale visie van PepsiCo:
‘Perfomance with Purpose’ een
belangrijke plaats in. Smiths
Food Group werd in 1992 onderdeel van PepsiCo.
• www.pepsico.nl
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