
Voedselveiligheid & Kwaliteit

RiskPlaza met daarin de gevaren van bakkerijgrondstoffen breidt uit naar de vlees-, 
snack- en groente- en fruitverwerkende industrie. Bedrijven roepen (collega’s 
uit) andere sectoren op om ook deel te nemen. Kennis over voor hen ‘vreemde’ 
grondstoffen is zeer welkom. Veel toeleveranciers zijn echter nog niet zover en 
negeren de verificatieplicht van hun afnemers.

Tevreden gebruikers doen oproep aan collega’s en andere sectoren:

‘Sluit je bij  
RiskPlaza aan!’
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V.l.n.r. Gerrit Straatsma 
(Zwanenberg), Karin 
Nagel en Hans Beuger 
(VWA). 
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April 2008 startte het Productschap Akkerbouw met de data-
base RiskPlaza en het bijbehorende RiskPlaza-audit+-systeem. 
Hoe hangt nu - bijna drie jaar later - de vlag erbij? VMT ging 
met Paulien van de Graaff (vanuit het HPA projectleider Risk-

Plaza), Sybren Wassen (QA-manager, Bake Five), Hans Beuger 
(programmamanager Levensmiddelen, VWA), Karin Nagel (sr. 
medewerker Toezicht Ontwikkeling Industrie, VWA) om tafel. 

Daarnaast schoven Gerrit Straatsma (QA-manager, Zwanenberg 
Food Group) en Els Cornelissen (KAM-manager, Vezet) aan in 
het sfeervolle kantoor van Bake Five in Leusden. Bij de produc-
ten die ieder heeft meegebracht, missen vooral nog ingrediën-
ten met een brede toepassing, zoals kruiden, sauzen en vis.

Negentig procent
Van de Graaff toont zich tevreden over hoe RiskPlaza zich tot 
nu toe heeft ontwikkeld. “Eind 2010 hadden we 43 RiskPlaza-
audit+-leveranciers. Dat zijn voornamelijk toeleveranciers uit 
de bakkerijketen aangevuld met een enkele leverancier van bij-
voorbeeld kruiden en kaas.” Wassen vult haar aan met: “Onze 
organisatie Optifood Inkoop eist van al haar grondstoffenleve-
ranciers dat zij de RiskPlaza-audit+ ondergaan. Naar schatting 
90 tot 95% van onze grondstoffen voldoet daar aan. De aanvan-
kelijke doelstellingen zijn daarmee bijna gehaald.”

‘Het systeem scheelt ons, en de 
leveranciers, ontzettend veel tijd’
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Van de Graaff: “Voor de gehele sector een percentage noemen, 
is lastig, maar het is wel het merendeel van de aan te kopen 
grondstoffen. Ook onder inkopers is de belangstelling groot. 
Zo is bij een grote inkooporganisatie in de bakkerijsector onge-
veer 70% van de grondstoffen afkomstig van RiskPlaza-audit+-
leveranciers.”
Een diverse groep van ruim 180 voedingsmiddelenbedrijven 
gebruikt de RiskPlaza-database. “Ongeveer 50 zijn afkomstig 
uit de vleeswaren- en snackindustrie, daarnaast enkele groen-
tesnijderijen en de overige bedrijven bevinden zich in de bakke-
rijketen”, aldus Van de Graaff. “Het lage aantal groentesnijders 
komt omdat de agf-keten zich nog maar net achter RiskPlaza 
heeft geschaard; het is nog niet eens officieel”, licht Cornelis-
sen toe.

Minder tijd
Wat betekent RiskPlaza nu voor een bedrijf als Bake Five? Was-
sen: “Voorheen vroegen we bij elke leverancier onder andere 
de BRC- of IFS-rapportage op. Tevens wilden we van elk gevaar 
weten hoe de leverancier dat beheerst en borgt. Om dat te veri-
fiëren vroegen we bij onze toeleveranciers elk kwartaal of half-
jaar de analyseresultaten op. Dat laatste ging vaak niet vanzelf. 
Via RiskPlaza is dit alles nu geborgd; het systeem scheelt ons, 
maar ook de leveranciers, dus ontzettend veel tijd.”
Van de Graaff: “We hopen natuurlijk dat op den duur alle bak-
kerijgrondstoffen via RiskPlaza zullen worden geborgd.” Was-
sen: “Daarnaast hopen we dat het systeem zich uitbreidt naar 
andere sectoren, denk aan leveranciers van kruiden, sauzen, 
noten en zuidvruchten, visverwerkers of meer algemeen: ingre-
diënten die in zeer uiteenlopende producten worden toege-
past.” 

Vleeswaren
De vleeswarenindustrie (VNV) en snackproducenten (AKSV) zijn 
voorbeelden van sectoren die RiskPlaza inmiddels stevig heb-
ben omarmd. “We hebben alle leden gestimuleerd, officieel 
per 1 januari 2010, zich daarbij aan te sluiten en zo gebruik te 
maken van de door hen al ontwikkelde infrastructuur. Daarmee 
voorkwamen we dat toeleveranciers die ook aan de bakkerijsec-

tor leveren, niet dubbel werk hoeven te doen. RiskPlaza is dus 
duidelijk een win-winsituatie voor zowel producenten als hun 
toeleveranciers van primaire grondstoffen. Bij leveranciers van 
halffabrikaten dringen we er op aan dat zij grondstoffen van 
RiskPlaza-audit+-leveranciers betrekken.”

Interesse
Hoewel de interesse onder de VNV- en AKSV-leden groeit, is 
een beperkt deel van de grondstoffen via RiskPlaza geborgd. 
Straatsma schat dit percentage optimistisch op 15%. “Leve-
ranciers met een BRC-, IFS of HACCP-certificaat hikken toch 
aan tegen de extra RiskPlaza-audit+. Zij zeggen ‘vertrouw ons 
nou maar, wij hebben onze zaken op orde’, maar vergeten dat 
wij als afnemer dit moeten verifiëren. Bovendien wordt bij een 
BRC- of IFS-audit hooguit een enkele grondstof via een steek-

proef gecontroleerd. Bij een RiskPlaza-audit+ wordt van alle 
grondstoffen de gevareninventarisatie en risicoanalyse gecon-
troleerd.”
Straatsma vervolgt: “Het systeem werkt alleen als voldoende 
leveranciers zich erbij aansluiten. Vandaar dat de VNV en AKSV 
er bij hun leden op aandringen dat zij van hun leveranciers 
verklaringen, analyseresultaten, enzovoorts opvragen. Op een 
gegeven moment gaan die zich dan toch realiseren dat zij met 
RiskPlaza veel minder tijd en geld kwijt zijn. Die druk leggen 
we wel bij hen neer. Zo is het in feite ook in de bakkerijsector 
begonnen.”

Groente en fruit
Cornelissen noemt nog een reden waarom Vezet, maar fei-

Omslagartikel

‘Leveranciers vergeten dat je hen  
moet verifiëren: vertrouw ons nou maar, 
zeggen ze’

V.l.n.r. Els Cornelissen (Vezet), 
Sybren Wassen (Bake Five) en 
Paulien van de Graaff (project-
leider RiskPlaza, HPA).
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kunnen komen in bepaalde producten, maar ze worden daarin 
slechts sporadisch aangetroffen, dan moet je gezamenlijk 
besluiten dat dit gevaar in de database een lage prioriteit krijgt. 
Je moet dit potentiële gevaar echter wel in de database blijven 
opslaan zodat je een historisch beeld opbouwt. Op deze manier 
zouden we het gebruik van met dioxine vervuilde klei bij het 
uitselecteren van aardappelen misschien tijdig hebben onder-
kend; dit probleem was tien jaar geleden al bekend, alleen uit 
ons collectieve geheugen verdwenen. Je zou in dat geval Risk-
Plaza dan moeten uitbreiden met proceshulpstoffen.”
Tussen de regels door lijken de vertegenwoordigers van de 
industrie enige kritiek op de VWA te hebben; de controleurs 
zouden de verificatie van grondstoffen te weinig aandacht 
geven. Beuger: “We moeten bedrijven niet met harde maatre-
gelen over de streep zien te trekken, maar hen bewust maken 
van hun rol in de gehele voortbrengingsketen. Het betreft een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de keten. Desondanks 
blijft de beheersing van gevaren in grondstoffen één van de 
speerpunten voor het VWA-toezicht en zal de aandacht ver-
schuiven naar de grondstoffen die níet via RiskPlaza geborgd 
zijn.”
Cornelissen attendeert haar tafelgenoten op nog een voordeel 
van RiskPlaza. “Het systeem maakt een einde aan stokpaardjes 
van controleurs. Ook worden verschillen in inspecties tus-
sen de diverse VWA-regio’s aanzienlijk verkleind.” Die VWA-
controleurs krijgen overigens een inlogcode voor RiskPlaza 
zodat ook zij de fact sheets met daarop de potentiële gevaren 
en achtergrondinformatie kunnen raadplegen. Beuger: “Risk-
Plaza is daarmee de gezamenlijke waarheid geworden, voor het 
bedrijfsleven én de toezichthouder.”

Informatiemiddag
Op 17 maart vindt een informatiemiddag over RiskPlaza en de RiskPlaza-
audit+ plaats, aanmelden kan via www.riskplaza.nl. 

telijk de in Frugi Venta verenigde groentesnijderijen, heeft 
besloten om zich bij RiskPlaza aan te sluiten. “Wij maken veel 
kant-en-klaar groentemaaltijden met een zeer breed scala aan 
ingrediënten, van croutons, kruiden en sauzen tot vleeswaren 
en allerlei zeevruchten. Als mkb-bedrijf is het bijna ondoenlijk 
om continu alle risico’s van al deze grondstoffen in beeld te 
hebben. Via RiskPlaza, waarin de deskundigheid van een hele 
sector is gebundeld, weet je nu direct welke gevaren er zich 
voordoen bij ingrediënten uit de bakkerijketen en nu dus ook 
de vleeswarenketen. Dat is een enorm pluspunt, al moet je 
natuurlijk altijd ook goed naar de eigen bedrijfssituatie blijven 
kijken.”

Frugi Venta 
Behalve Vezet schat Van de Graaff dat zeven Frugi Venta-leden 
(groente- en fruitverwerkende bedrijven) zich hebben geabon-
neerd op RiskPlaza. Gezien de prille aansluiting van de groente-
verwerkers is het percentage grondstoffen dat zij van RiskPlaza-
audit+-bedrijven betrekken “hooguit enkele procenten”.
Tussen de 45 en 50 bedrijven, waaronder geen enkele grote, 
zijn nog niet aangesloten. Ook hier zal branchevereniging Frugi 
Venta haar leden aansporen om deel te nemen om zo een vuist 
te kunnen maken richting alle toeleveranciers. 
Voor Vezet was het in eerste instantie belangrijk om aan te slui-
ten bij RiskPlaza vanwege de uitgebreide database. “Nu gaan 
we bekijken of en welke bedrijven de RiskPlaza-audit+ zouden 
moeten doen”, aldus Cornelissen. “Dit in verband met de grote 
verscheidenheid in leveranciers die een halffabricaat leveren en 
niet direct een grondstof. We denken er aan om met de leve-
ranciers van noten te beginnen.” De vereniging voor noten en 
zuidvruchten (NZV) heeft laten weten ook geïnteresseerd te zijn 
in RiskPlaza.
De AGF kent al het monitoringssysteem FoodCompass en 
daarnaast GlobalGAP voor de telers. Van de Graaff adviseert 
agf-bedrijven zoveel mogelijk gebruik te maken van de daar al 

aanwezige kennis. “Maar RiskPlaza-audit+ vervangen, dat kun-
nen dergelijke systemen niet. Deze voldoen niet aan de strenge 
eisen uit het RiskPlaza-audit+-systeem, waarbij alle mogelijke 
gevaren uit ingrediënten aantoonbaar geborgd moeten wor-
den. Van de Graaff: “Als bedrijf moet je zelf goed verifiëren of 
dergelijke systemen alle voor jou product relevante gevaren 
monitoren.”

VWA
De VWA is bij de opzet van RiskPlaza van meet af aan betrok-
ken geweest, en later ook bij de navolging in andere sectoren. 
De toezichthouder staat er zeer positief tegenover en heeft 
RiskPlaza erkend als zelfcontrolesysteem. Hans Beuger, pro-
grammamanager Industrie bij de VWA: “Via RiskPlaza worden 
de gevaren sectorbreed geïnventariseerd en bediscussieerd of 
het, afhankelijk van de receptuur, het proces enzovoorts, een 
reëel gevaar betreft of niet. Als bepaalde mycotoxinen wel voor Hans Damman

RiskPlaza is feitelijk een centrale database met informatie 
over de mogelijke gevaren van ingrediënten en de maat-
regelen die bedrijven kunnen nemen om deze gevaren 
te beheersen. Leveranciers van ingrediënten kunnen hun 
borging van de in RiskPlaza opgenomen gevaren laten 
verifiëren door certificerende instellingen. Blijkt de borging 
van elke individuele grondstof bij een uitgebreide extra 
(vandaar de +) audit van een tot drie dagen in orde, dan 
worden de namen van deze leveranciers gepubliceerd op 
www.riskplaza.nl. 
De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit heeft deze vorm 
van ketenborging als zelfcontrolesysteem geaccepteerd. 
Individuele afnemers hoeven daardoor niet langer zelf 
meer aan te tonen dat zij de veiligheid van hun ingrediën-
ten hebben geborgd. Van ingrediënten die (nog) niet in 
RiskPlaza staan, moeten bedrijven nog wel zelf de veilig-
heid verifiëren, bijvoorbeeld door het opvragen van analy-
segegevens en/of hun toeleveranciers te auditten; contrac-
tuele afspraken alleen zijn voor de VWA niet afdoende.

RiskPlaza & RiskPlaza-audit+  

‘RiskPlaza is de gezamenlijke 
waarheid geworden’
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