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Wetgeving & Toezicht

“Er is een gemeenschappelijk belang”, 
aldus Wim Schreuders, hoogste baas van 
de Nederlandse VWA (NVWA) op de rela-
tiebijeenkomst op 23 november in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. De inspec-
teur-generaal benadrukte daarmee dat 
zowel de industrie als zijn toezichthouder 
baat heeft bij het naleven van de wetge-
ving. De NVWA omdat zij voor het toe-
zicht houden op de veiligheid van food en 
non-food, dierenwelzijn en dier- en 
plantgezondheid steeds minder midde-
len van de regering krijgt toebedeeld, het 
bedrijfsleven omdat dit zelf verantwoor-
delijk is en ‘rotte appels’ sectoren aan-
zienlijke schade kunnen toebrengen. 
Denk aan de EHEC-crisis die dit voorjaar 
grote schade toebracht aan de volks-
gezondheid en de sector vele miljoenen 
omzetverlies bezorgde.
“Ik zie dat branches en ondernemers 
steeds meer beseffen dat ze die verant-
woordelijkheid hebben en zie ook dat zij 

die verantwoordelijkheid steeds meer 
nemen”, aldus Schreuders. “Dat is des te 
belangrijker omdat we ons minder nale-
ving niet kunnen veroorloven. Er zijn zelfs 
gebieden waar we nog niet tevreden 
mogen zijn over het nalevingsniveau.” 
Later zou hij voorbeelden laten zien van 
een biggentransport naar Spanje waar 
veel dieren onderweg stierven, visnetten 
met extra kleine mazen en het frauderen 
met houdbaarheidsdata door een zuivel-
handelaar. 

Leden aanspreken
Schreuder wil dergelijke ‘rotte appels’ en 
freeriders keihard aanpakken en ziet 
daarbij ook een duidelijke rol voor bran-
cheorganisaties weggelegd. Deze moeten 
hun leden veel meer aanspreken op 
gedrag dat de sector of branche als 
geheel (grote) schade kan berokkenen. 
“Zullen we deze wantoestanden samen 
sterk veroordelen?”, zo vroeg hij zijn toe-

hoorders. “Bent u als branche bereid om 
leden die zich overduidelijk niet houden 
aan de regelgeving te royeren? Interes-
sante gedachten die we graag met u 
bespreken.” Uit de informele reacties 
later die middag bleek wel dat vertegen-
woordigers van belangenorganisaties 
aan dit idee moeten wennen. Het lid-
maatschap als een soort keurmerk 
gebruiken, vergt bij hun leden een flinke 
cultuuromslag. Belangen behartigen: ja, 
maar voor politieagent spelen: mwah. 
Kenmerkend was dat voorzitter Lodewijk 
van der Grinten van Koninklijke Horeca 
Nederland in een getoond filmpje vertel-
de van de NVWA te verwachten dat deze 
de rotte appels uit de mand gooit. 
Daar waar nodig zei Schreuder zich 
samen met brancheorganisaties en 
ministeries in te willen zetten voor het 
instellen van zwaardere sancties. “De 
naleving vaart er wel bij en ook de conti-
nuïteit van de goedwillende ondernemin-
gen”, aldus de inspecteur-generaal.

Horeca als pilot
De Nederlandse Voedsel en Waren Auto-
riteit (NVWA) en Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) ontwikkelen momen-
teel een samenwerkingsvorm voor toe-
zicht. “Een dergelijke samenwerking 
spreekt ons erg aan”, aldus Schreuders. 
“Ik nodig anderen van harte uit om 
samen met ons op te trekken.”
Goedwillende horecaondernemers ver-
klaren vrijwillig in een zogeheten ‘eigen 
verklaring’ dat zij de wet- en regelgeving 
op het gebied van voedselveiligheid, 

De NVWA wil in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven de 

veiligheid van in Nederland geproduceerde voedingsmiddelen 

borgen. De toezichthouder wil het liefst in brancheverband 

daarover afspraken maken. De horeca heeft de primeur.  

Het KHN-lidmaatschap moet een keurmerk worden, een 

waarborg dat de ondernemer de wetgeving ten aanzien van 

hygiëne, voedselveiligheid, roken en alcohol uiterst serieus 

neemt en naleeft.
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model; de status kan de  
consument zien op  
de site van de NVWA.
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roken en alcohol zullen naleven en ook 
hoe zij dat zullen doen. Op basis van die 
verklaring en historische gegevens die bij 
de NVWA aanwezig zijn, en er daarbij 
geen reden wordt gevonden om een con-
troleur langs te sturen, wordt het bedrijf 
ingedeeld in de categorie groen.
Behalve de eigenverklaring kunnen 
bedrijven ook groen worden als zij 
beschikken over een betrouwbaar certifi-
caat of onderdeel zijn van een convenant 
dat hun brancheorganisatie met de 
NVWA zal afsluiten. Speelgoedfabrikant 
Mattel sloot onlangs als eerste fabrikant 
een eigenverklaring/convenant met de 
NVWA af. Inmiddels heeft de NVWA ook 
met haar Chinese collega een convenant 
gesloten om lokaal (dus bij de bron) 
bedrijven die naar Nederland exporteren 
streng te controleren, waardoor in de 
Rotterdamse haven het aantal controles 

kan worden teruggebracht. “Deze werk-
wijzen zijn een zeer concrete uiting van 
ons principe ‘Vertrouwen tenzij’”, aldus 
Schreuders. “Dat vertrouwen toetsen we 
natuurlijk periodiek en steekproefsge-
wijs.” Klachten van het publiek en colle-
ga-ondernemers zullen een belangrijke 
rol gaan spelen bij het gericht uitvoeren 
van controles, zo verwacht hij.

Oranje, rood en wit
De kleur oranje krijgen horecagelegen-
heden als is gebleken dat hun naleving 
van de wet- en regelgeving duidelijk ver-
betering behoeft en waaraan zij op dat 
moment ook werken.
Rood is voor ondernemers bij wie er een 
voedselveiligheidsrisico bestaat. Schreu-
ders: “Zo nodig sluiten we rode bedrij-
ven.”
De topman introduceerde nog een vierde 
‘kleur’, de categorie wit. Deze is bestemd 
voor op dit moment veruit de grootste 
groep bedrijven, namelijk die onderne-
mers waarover de toezichthouder nog 
weinig of geen eigen informatie beschikt. 
“Wij denken dat ondernemers niet graag 
‘wit’ willen zijn”, vertelde Schreuders. 
“Ondernemers zullen – denken wij – vrij-
willig de eigen verklaring inleveren.” 

Openbaarheid
Voor het bevorderen van de indeling in 
de groene categorie en om daarin te blij-
ven verwacht Schreuder veel van het 
openbaar maken van deze indeling. Als 
voorbeeld liet hij een liggend blokje zien 
met daarin de vier kleuren (zie foto). 
“Feitelijk iedereen kan straks via de web-
site van de NVWA zien welke kleur een 
horecagelegenheid heeft. We verwachten 
ook veel van een app voor smartphones 
waarop consumenten niet alleen kunnen 
zien welke horecagelegenheden er in de 
directe omgeving zijn, maar ook welke 
kleur deze hebben.” Van het succes van 
een dergelijke app is de NVWA zo over-
tuigd dat zij niet zelf deze app zal ontwik-
kelen. “Ik ben ervan overtuigd dat onder-
nemers en publiek zelf hun verantwoor-
delijkheid zullen nemen”, aldus de 
VWA-topman.
De NVWA heeft met het openbaar maken 
van controlegegevens de afgelopen jaren 
de nodige ervaring opgedaan, denk aan 

de kwaliteit van frituurvet in horeca, resi-
duen in groente en fruit en het HACCP-
systeem in slachterijen en uitsnijderijen. 
De industrie heeft daarop veel kritiek 
geuit en ook intern was men bij de NVWA 
niet erg tevreden, al leek dat zich vooral 
toe te spitsen op de manier waarop de 
resultaten op de site van de NVWA wer-
den gepresenteerd.
“Wij hebben hiervan veel geleerd”, kwam 
Schreuders zijn toehoorders tegemoet. 
“Daarmee doen wij ons voordeel, zo 
moeten controlegegevens niet te oud zijn 
en niet te lang blijven staan en moeten 
we ook de goede bedrijven zichtbaar 
maken op onze website.” Later gaf zijn 
plaatsvervanger Freek van Zoeren aan dat 
bedrijven die eenmaal in het oranje zijn 
beland daar niet zo gemakkelijk uit zul-
len komen, maar daar “minimaal een 
jaar in zullen verblijven”. 

Plannen
NVWA en KHN onderzoeken momenteel 
samen of het stoplichtenmodel en de 

eigen verklaring bruikbare instrumenten 
zijn. “We bevinden ons nu nog in de 
ideeën fase, daarna volgt de uitwerking 
waarbij de ervaringen in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk zullen 
worden meegenomen”, aldus Schreu-
ders. “Graag doen wij dat in meerdere 
sectoren. Wij nodigen u uit om samen 
met ons na te denken hoe wij in uw bran-
che tot verhoging van de naleving van 
regelgeving kunnen komen.”
Aan het aantal kaartjes dat later die mid-
dag in de workshops werd uitgewisseld 
tussen bedrijfsleven en de vele aanwezige 
leden uit de NVWA-directieraad te zien, 
leek hiervoor veel belangstelling. Daar-
mee deed het recht aan de naam van 
deze middag: relatiedag.
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Hans Damman

‘Minder naleving kunnen 
NVWA en bedrijfsleven zich  
niet veroorloven’

Inspecteur-generaal Wim Schreuders: “Ik ben  
ervan overtuigd dat ondernemers en publiek zelf  
hun verantwoordelijkheid zullen nemen.”
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