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Voedselveiligheid & Kwaliteit

teem voor levensmiddeleningrediënten 
waarvan de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA) de data en uit-

Het Productschap Akkerbouw, systeemeigenaar van RiskPlaza, en de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit tekenden 4 juni het Convenant horizontaal toezicht. RiskPlaza is daarmee het 

eerste ketengarantiesysteem in de wereld en in Nederland het tweede voedselconvenant. Volgend 

jaar zal de NVWA RiskPlaza uitgebreid doorlichten op onvolkomenheden.

Overeenkomst uniek voor een ketengarantiesysteem voor levensmiddeleningrediënten

NVWA sluit convenant over 
RiskPlaza
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Renée Bergkamp (rechts), voorzitter Productschap Akkerbouw en Henk de Groot, hoofdinspecteur van de Divisie Consument en Veiligheid 
van de NVWA, ondertekenen het convenant.

Op 4 juni zetten de bakkerijsector met 
het ondertekenen van het convenant 
horizontaal toezicht de kroon op zijn 

werk. Na vijf jaar is de database met 
daarin gevaren voor bakkerijgrondstoffen 
uitgegroeid tot een ketengarantiesys-
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komsten volledig vertrouwt en aangeslo-
ten bedrijven nauwelijks nog zal contro-
leren. Het systeem, waarbij het Product-
schap Akkerbouw een belangrijke 
initiërende en coördinerende rol heeft 
gespeeld en nog speelt, is zelfs zo suc-
cesvol dat – met behulp van VWS-subsi-
dies – diverse andere branches zich hier-
bij hebben aangesloten, zoals de vlees-
waren-, snacks-, groente- en fruitsector, 
koffie- en theesector en pluimveeverwer-
kende industrie. 
Ook andere sectoren tonen belangstel-
ling, waarbij de voorkeur uitgaat naar 
branches met producten die een brede 
toepassing hebben, denk aan additieven 
en kruiden en specerijen. Renée Berg-
kamp, als voorzitter van het Product-
schap Akkerbouw medeondertekenaar 
van het convenant, gaf aan dat 240 pro-
ducenten deelnemen en 50 grondstoffen-
leveranciers de RiskPlaza audit+-status 
bezitten. Bergkamp: “Dat is geweldig, 
maar nog te weinig.” Behalve grondstof-
fenleveranciers uit de deelnemende 
branches zou zij graag ook bierbrouwers, 
cateraars en retail verwelkomen. Deelne-
mende branches en bedrijven zijn te 
raadplegen op de site www.riskplaza.nl.
Door de deelname van andere leveran-
ciers en sectoren komen de gevaren van 
steeds meer ingrediënten in beeld, wordt 
daarover consensus bereikt met de 
NVWA en – mits de leveranciers zich laten 
controleren via het audit+-systeem – hoe-
ven de aangesloten verwerkende bedrij-
ven niet langer zelf de veiligheid van die 
grondstoffen bij hun toeleveranciers te 
verifiëren. 

Draagvlak
De deelname van leveranciers van grond-
stoffen is de kracht, maar daarmee tege-
lijkertijd de achilleshiel van RiskPlaza. 
Zolang niet het overgrote deel van de 
grondstoffenleveranciers de RiskPlaza 
audit+-status heeft, moeten afnemers de 
veiligheid van een deel van hun grond-
stoffen nog steeds controleren en verifië-
ren. 
Vandaar dat het Productschap Akker-
bouw er veel aan gelegen is om zo veel 
mogelijk grondstoffenleveranciers aan 
het systeem deel te laten nemen, binnen 
een sector, maar met het oog op het veel-
vuldig gebruik van ingrediënten uit ande-
re branches, denk aan een worsten-
broodje, een vruchtengebakje of een 
maaltijdsalade met noten, pitten en 
croutons, ook zoveel mogelijk branches 
te laten deelnemen. Daarom wensen 

andere sectoren zelf ook deel te nemen; 
ook zij willen een gezamenlijke gevaren-
inventarisatie waarover consensus 
bestaat met de NVWA en krijgen toegang 
tot de gevareninventarisatie van grond-
stoffen buiten de eigen sector.

Vrijwillige deelname
Deelname aan RiskPlaza is op basis van 
vrijwilligheid. Indirect oefenen leden van 
de aangesloten branches wel druk op 
hun leveranciers uit door hen telkens te 
vragen om controlegegevens van gelever-
de partijen. Verordening 852/2004 ver-
plicht hen daartoe, maar lang niet alle 
leveranciers zijn zich daarvan bewust of 
nemen hun (kleine) afnemers serieus. 
Van grote bedrijven zoals zoutleverancier 
Akzo Nobel, waarvoor de levensmidde-
lensector een relatief klein afzetkanaal is, 
gaat dan ook een zeer belangrijke voor-
beeldwerking uit.
Voorheen, maar zeker nu na de onderte-
kening van het convenant, vindt het Pro-
ductschap Akkerbouw de NVWA aan zijn 
zijde bij het stimuleren van RiskPlaza. 
Bergkamp: “Het zou enorm helpen als 
deze zich niet richt op aangesloten 
bedrijven; we hopen dat zij een tandje 
extra bijschakelen richting de overige 
bedrijven; dat zij als het ware een prikkel 
inbouwen om aan RiskPlaza deel te 
nemen.” Desgevraagd gaf medeonderte-
kenaar Henk de Groot, hoofdinspecteur 
van de Divisie Consument en Veiligheid 
van de NVWA, aan dat hij zijn eigen afwe-
gingen maakt bij het aansturen van zijn 
controleurs, al is het overduidelijk dat 

hier een gemeenschappelijk belang ligt. 
De Groot noemt het ketenconvenant 
uniek in de wereld. “Normaliter sluiten 
we een convenant met een bedrijf, denk 
aan Vion waarmee we enkele maanden 
geleden een convenant hebben afgeslo-
ten voor een pilot bij de post-mortem 
keuring in een slachterij in Schijndel. Nu 
kijken we met een keten die gecontro-
leerd wordt door certificatie-instellingen 
hoe we die keten met zijn allen kunnen 
versterken.”

Het werken met een convenant is voor 
alle partijen een leerproces. Een lijstje 
met eisen waaraan een bedrijf of keten-
systeem moet voldoen, heeft de NVWA 
nog niet. “Het is een leerproces dat vijf 
jaar loopt en waarbij je geleidelijk ver-
trouwen in elkaar en de systematiek 
krijgt”, aldus de hoofdinspecteur.  
“We proberen zo gericht mogelijk te 
interveniëren, vandaar dat we met de 
Chinese VWA een convenant hebben 
gesloten dat voorkomt dat onveilig speel-
goed onze havens binnenkomt. We zul-
len onze aandacht steeds meer leggen op 
het begin en eind van de keten, omdat 
we voor het brede middenstuk eenvou-
digweg niet meer de mensen en midde-
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‘We zullen kwaadwillenden 
collectief moeten aanpakken’
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Bij de RiskPlaza-audit+ toetst een erkende CI via een aanvullende audit of een leverancier de 
mogelijke gevaren van al zijn ingrediënten die in RiskPlaza zijn opgenomen, voldoende 
beheerst.

Toezicht
op CI door 
systeem-

deskundige 
Geen verificatie 
door afnemer 

meer nodig van 
het 

aangekochte 
product

HACCP BRC IFS
ISO

22.000
FSSC

22000

Goed-
gekeurde
hygiëne-

code

Check competenties auditor

Aanvullende audit door CI m.b.t.
borging gevaren van ingrediënten

=

_vmt1312_hb   19 14-06-12   11:47:42



vmt | 22 juni 2012 | nr 1320

ren op de loer, zo gaf een betrokkene op 
de bijeenkomst aan. “Het gevaar van het 
succes is dat mijn leden op hun lauweren 
gaan zitten en minder kritisch naar de 
eigen procesgang en grondstoffen zullen 
kijken. Laten we goed op onze tellen pas-
sen.”
Een vergelijkbare waarschuwing klonk er 
ten aanzien van de wens om in RiskPlaza 
ook duurzaamheidsaspecten op te 
nemen. Daar werd niet afwijzend op 
gereageerd, maar “laten we er wel voor 
zorgen dat we niet een systeem binnen 
een systeem creëren”. De Groot merkte 
in dat verband fijntjes op duurzaamheid 
prima te vinden, maar dat de NVWA op 
dat terrein geen bevoegdheden heeft 
(wel bijvoorbeeld dierenwelzijn) en daar 
dus niet op zal gaan controleren. Verpak-
kingen behoren wel tot het aandachtsge-
bied van de toezichthouder, die de sug-
gestie om deze op termijn in RiskPlaza te 
integreren begroette met een instem-
mend knikje.
Indien RiskPlaza in veel meer sectoren zal 
worden ingevoerd, zal De Groot een deel 
van zijn controleurs gaan aanwenden 
voor meta-toezicht. “In plaats van indivi-
duele bedrijfsbezoeken kunnen we dan 
datastromen gaan volgen, bijvoorbeeld 
door de gegevens van de douane te ver-
gelijken met de verkoopcijfers van een 
leverancier of die van een inkoper.”

zijn afzet. We zijn aan het uitwerken hoe 
lang dat zal zijn, maar denken nu aan 
enkele weken. Dergelijke bedrijven leg-
gen de bijl aan de wortel van dit systeem 
dat is gebaseerd op wederzijds vertrou-
wen. We zullen dat dus collectief moeten 
aanpakken.”

Internationale belangstelling
De ambities van RiskPlaza gaan volgens 
Bergkamp verder dan de Nederlandse 
grenzen. RiskPlaza is al tweetalig (Neder-
lands en Engels) en kent al enkele Duitse 
en Belgische deelnemers. Als oud LNV-
directeur kent zij de kanalen – denk aan 
de ambassades –  waarlangs dit kan als 
geen ander.
Ook op een groot internationaal Bakke-
rijcongres in juni 2013 zal RiskPlaza 
nadrukkelijk onder de aandacht worden 
gebracht. Vanuit de zaal werd Groot-Brit-
tannië geopperd waar het ketensysteem 
volgens deze snackproducent nog vrij 
onbekend is. De Groot gaf aan daar van-
uit de NVWA actief aan mee te willen wer-
ken. “Wij zullen onze zusterorganisaties 
in het buitenland hierover informeren. 
Binnenkort spreek ik mijn Britse collega’s 
die ik het systeem onder de aandacht zal 
brengen.”

Dreigende gevaren
Enkele genodigden die vanaf het eerste 
uur bij RiskPlaza zijn betrokken waar-
schuwden ook voor de gevaren die aan 
de uitbreidingsambities zijn verbonden. 
“Hoe groter en veelomvattender des te 
rafeliger worden de randen en juist daar 
loeren de gevaren”, klonk er waarschu-
wend. “In Nederland is het al een ‘hell of 
a job’ om bij het audit+-systeem de  
certificatie-instellingen op een lijn te  
krijgen.” 
Een van de aanwezigen wees er op dat 
Unilever zich niet bij RiskPlaza wil aan-
sluiten en wil vasthouden aan de eigen 
database. “Daar zullen we dan ook iets 
aan moeten doen.” 
Bij navraag bij Unilever laat een woord-
voerder weten dat “RiskPlaza een goed 
initiatief is dat voor het ene bedrijf wat 
meer nodig is dan voor het andere. Het is 
geen kwestie van wel of niet willen deel-
nemen, maar Unilever heeft haar eigen 
zeer uitvoerige en gedetailleerde data-
base. Hier staan alle gegevens in en die 
kunnen partijen waarmee wij samenwer-
ken eruit halen. Op basis van al die gege-
vens van producten kan RiskPlaza dan 
een risicoanalyse doen.”
Maar ook van binnenuit liggen de geva-

len hebben. Daarom ook dit convenant, 
waarbij we commitment van de leveran-
ciers en producenten krijgen dat zij veilig 
met hun product omgaan. Dat geldt ook 
voor de vijf CI’s waarmee we veel hebben 
overlegd. De laatste jaren nemen de CI’s 
zeker hun verantwoordelijkheid. Op fou-
ten zullen wij hen aanspreken, maar door 
aan te geven dat wij hen een betrouwba-
re partij vinden, zullen zij extra hun best 
doen.”

Transparantie belangrijk aspect
Volgens hoofdinspecteur De Groot is 
transparantie – net als vertrouwen – 
onlosmakelijk verbonden met RiskPlaza, 
maar meer in het algemeen: het over-
heidsbeleid. Gegevens in RiskPlaza moe-
ten (op termijn) openbaar worden 
gemaakt. “Al is het maar om deelnemen-
de producenten te laten zien of hun toe-
leveranciers de zaken op orde hebben 
zodat zij hen daarop kunnen aanspreken, 
dan wel naar een andere leverancier 
gaan. De inspectieresultaten van een 
deel van de horeca zullen we begin 2013 
publiceren. De overige van de in totaal 
400 tot 450 duizend inspectielocaties zul-
len – als de wet er doorkomt – binnen 
drie jaar volgen, mogelijk al eerder.”
Volgend jaar zal de NVWA RiskPlaza uit-
gebreid auditten. Daarbij zal worden 
gekeken naar de kwaliteit van de data-
base (zijn alle gevaren van de deelne-
mende sectoren in beeld; zijn deze gege-
vens up-to-date enzovoorts) en of de 

audit+-systematiek naar behoren werkt, 
met andere woorden: biedt het audit+-
certificaat de NVWA voldoende zekerheid 
dat de geleverde grondstoffen daadwer-
kelijk veilig zijn en zullen zij bij onver-
wachte zaken adequaat handelen. En zul-
len zij snel en netjes informeren, het 
publiek waarschuwen en dergelijke, en 
natuurlijk de fout verhelpen en zo nodig 
het systeem daarop aanpassen, voegt De 
Groot toe. “Dan krijgt een bedrijf een 
pluim in plaats van een boete. Een bedrijf 
dat ons willens en wetens beduvelt, of bij 
herhaling zijn zaken niet op orde heeft, 
komt in het rood met alle gevolgen voor Hans Damman

‘Het toezicht zou zich moeten 
richten op niet aangesloten 
bedrijven’

Henk de Groot: “Bedrijven die bij dreigend gevaar  
adequaat handelen, krijgen een pluim in plaats van  
een boete.”
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