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Veiligheid niet 
zwart-wit

Cargill en lamb weston / meijer ondertekenden als eerste twee 
voedingsmiddelenbedrijven op 13 september het Convenant horizontaal 
toezicht met de nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (nVwa). wat 
schieten deze bedrijven daarmee op en komt elk bedrijf hiervoor in 
aanmerking? Volgens de nVwa niet.
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NVWA sluit convenant met fabrikanten

Cargill en lamb weston / meijer ondertekenden 

als eerste voedingsmiddelenfabrikanten het Convenant horizontaal toezicht. 

V.l.n.r.: Jan welberg (Cargill), henk de groot (nVwa) en Jolanda soons (lamb weston / meijer).  
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ons nauwelijks toegevoegde waarde, wel overleg van hoge kwali-

teit met in dit geval de NVWA waar veel kennis aanwezig is.”

Soons: “In onze fabriek in Kruiningen hebben we gemiddeld elke 

maand een audit voor ISO 9001, 22000, 14001, BRC, IFS en/of 

klanten. Een aantal van onze grote klanten wil toch zelf komen. 

Een audit minder per jaar door terugtredend overheidstoezicht, 

maakt dan weinig verschil. Daarvoor doen wij en Cargill dit dus 

niet.”

Publieke opinie
Bij een (groot) incident loopt een bedrijf (en de NVWA) kans dat 

publiek en media zich afvragen waarom deze niet streng wordt 

gecontroleerd. McCarthy: “Ook bij issues nemen wijzelf al con-

tact op met de NVWA om af te stemmen of wij in hun ogen juist 

te werk gaan.” Soons: “We hebben hier nog nooit een publieke 

recall gehad. Dat wil dus zeggen dat ons 

eigen systeem werkt.”

Welberg: “Zaken in een vroeg stadium op 

een open manier met elkaar bespreken, 

geeft voor beide partijen meer duidelijk-

heid en zorgt er juist voor dat je niet voor verrassingen komt te 

staan. In de VS werkt Cargill nauw samen met de FDA en USDA 

waarmee we dit convenant ook bespreken.”

Beuger: “Bedrijven worden binnen de overheid breed doorgelicht, 

van Milieu-inspectie tot Belastingdienst. Integriteit beperkt zich 

niet tot voedselveiligheid. Voor integere bedrijven hebben onze 

inspecties weinig toegevoegde waarde, vandaar dat we zochten 

naar een andere en effectievere manier om met elkaar te overleg-

gen. Via het Horizontaal Toezicht verwachten wij beter zicht te 

krijgen op deze bedrijven en onze rol als toezichthouder volledig 

“Met dit convenant formaliseren we eigenlijk onze relatie met de 

NVWA”, vertelt Jolanda Soons van Lamb Weston / Meijer enthou-

siast bij het maken van een afspraak om samen met Cargill en 

NVWA te praten over het Convenant Horizontaal Toezicht. Soons 

is senior manager Regulatory Affairs & Sustainability bij deze 

aardappelverwerker, maar vooral vanwege haar vorige functie als 

Corporate QA-manager nauw betrokken bij deze pilot. “Eigenlijk 

hebben we niets in ons beleid veranderd. Ons bedrijf is de afgelo-

pen jaren wel opener geworden. Daarnaast willen we op een 

aantal fronten leiderschap tonen en meer communiceren: ‘Be 

good and tell it’. Het convenant komt qua timing op het perfecte 

moment.” 

Die openheid is er zeker niet altijd geweest. Soons: “Achteraf is 

een para rood incident in 2005 het kantelmoment geweest. Via 

een leverancier van battermix waren we daar zijdelings bij 

betrokken. We hebben toen met 

de overheid en betrokken klan-

ten open kaart gespeeld – voor-

heen gingen de deuren juist 

direct dicht – en kregen daar 

zeer positieve reacties op terug.”

Horizontaal vertrouwen
Via het convenant, de teksten daarvan staan op de NVWA-site, 

spreken partijen af dat zij elkaar vertrouwen en informeren over 

veiligheidsissues die bij hen spelen, ook als deze niet onder de 

meldplicht vallen. “Het is dus veel meer een overlegsituatie”, 

aldus Hans Beuger, programmamanager voedselveiligheid bij de 

NVWA. “De gezagsverhoudingen zijn – zonder afbreuk te doen 

aan ieders verantwoordelijkheid – veel meer gelijkwaardig,    

horizontaal, vandaar de naamgeving.”

Ook Cargill is de laatste tien jaar steeds opener gaan communice-

ren en kennis gaan delen, vertelt Jan Welberg, vice president Food 

Safety, Quality and Regulatory bij Food Ingredients & Systems. 

“Intern, maar ook met overheden, klanten en toeleveranciers; dat 

is inmiddels onderdeel van ons DNA. In Nederland hadden onze 

drie olieproducerende bedrijven al goede contacten met de 

NVWA en het Rikilt, bijvoorbeeld over onvoorziene zaken die we 

in het raffinageproces ontdekten. Voor de andere fabrieken is de 

pilot een prima gelegenheid om de contacten met de NVWA aan 

te halen.”

Perfect sense
Productiedirecteur Dale McCarty, bij Lamb Weston / Meijer valt 

Kwaliteit onder Productie, verklaart ‘excited’ te zijn toen hij voor 

het eerst over het convenant hoorde. “Voedselveiligheid en kwali-

teit hebben we altijd in onze processen ingebouwd, dus het terug-

tredende overheidstoezicht was voor ons ‘perfect sense’”, aldus de 

Amerikaan. Welberg vult hem aan: “Extra inspecties hebben voor 
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Jan welberg: “we kunnen nu preventief overleggen over zaken die gaan spelen.” 

‘Hoe ga je met een slechte 
oogst om?’
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Voorkeur voor multi-site bedrijven
Niet ieder bedrijf komt volgens Beuger in aanmerking voor het 

convenant. “Bedrijven met meerdere productievestigingen genie-

ten de voorkeur omdat we juist bij deze bedrijven onze contro-

leurs efficiënter kunnen inzetten.” Tot nu toe is volgens Beuger 

echter het tegendeel gebleken en kost Horizontaal Toezicht in de 

ontwikkelingsfase de NVWA meer tijd. “We hopen dat het meer 

routine en tegelijkertijd de standaard voor ons toezicht zal wor-

den. Wel moeten we onze toezichtactiviteiten nog op de nieuwe 

situatie afstemmen. De communicatie met deze bedrijven loopt 

bijvoorbeeld via een vaste bedrijfsbeheerder; alle NVWA-activi-

teiten met het bedrijf moeten met hem of haar worden afge-

stemd.”

Net als bij de NVWA moet ook een concern een vast contactper-

soon met de NVWA aanstellen. Voor Lamb Weston / Meijer met 

drie min of meer vergelijkbare productievestigingen is dat gemak-

kelijker dan voor een bedrijf als Cargill met veertien productieves-

tigingen met een aantal zeer uiteenlopende producten en proces-

sen, waaronder oliën en vetten, zetmelen, zoetstoffen, alcohol, 

cacao en diervoeders.

Verbeteracties 
Ieder jaar gaan beide partners om tafel. Bij Cargill heeft deze al in 

september plaatsgevonden, bij Lamb Weston / Meijer gebeurt dat 

en effectiever te kunnen invullen. De NVWA kan zich niet ver-

oorloven dat het publiek zich bij een incident afvraagt waarom de 

NVWA zo’n bedrijf niet controleert. Dat is dus ook niet aan de 

orde. Een convenant wil niet zeggen dat onze controleurs een 

dergelijk bedrijf geheel links laten liggen.”

Lamb Weston / Meijer en Cargill

Lamb Weston / Meijer (www.lambweston-nl.com) levert diepvries aardappel-
producten onder het merk Lamb Weston en als huismerken aan klanten in 
foodservice, fastfoodketens, retailers en de voedingsmiddelenindustrie in 
EMEA. Het bedrijf telt vijf fabrieken in Europa met ruim 1.200 medewerkers, 
waarvan drie fabrieken in Nederland.  
Voor meer informatie: www.lambweston.nl en www.lambweston.com

Cargill is een internationale producent en leverancier van producten en dien-
sten in de voedings- en landbouwsector en in de financiële en industriële sec-
tor. Het bedrijf is in privébezit en heeft 140.000 werknemers in 65 landen. 
Cargill Nederland telt 17 locaties (14 fabrieken) met ongeveer 2.400 werkne-
mers. Daarmee behoort het tot de 20 grootste bedrijven van Nederland.
Voor meer informatie: www.cargill.nl en www.cargill.com
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Jolanda soons: “de nVwa krijgt van ons nu meer en betere informatie.” 
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wil wisselen met de toezichthouder. Later die middag, als we de 

Cargill plant in Sas van Gent bezoeken, zal Alain Dufait, alge-

meen directeur van Cargill Starches & Sweeteners Nederland, het 

treffend typeren. “Tot nu toe is voedselveiligheid altijd gezien als 

bedreiging en dus moet de overheid dit bewaken via controles. 

Bij het convenant kun je ook eens kijken naar kansen, bijvoor-

beeld om nieuwe producten te ontwikkelen of hoe je nieuwe 

technologie zou kunnen aanwenden.” Welberg: “Je kunt ook pre-

ventief overleggen over zaken die gaan spelen. Denk aan een 

slechte oogst; wat doe je dan met grote partijen mais met te hoge 

gehaltes mycotoxinen; daar-

over zijn we ook in gesprek 

met de FDA. In Nederland 

kun je denken aan over-

schrijding van bepaalde 

MRL’s in graan. Keur je die af of probeer je met elkaar na te gaan 

hoe deze op een voor de consument veilige manier toch kunnen 

worden verwerkt. Wetgeving hierover is vaak zwart-wit, maar 

vaak is voedselveiligheid dat niet en is de vraag: hoe ga je als 

overheid en als voedselproducerende keten met een bepaalde 

situatie om?”

later dit jaar. Een deel van het overleg is vooral bestemd voor het 

doorspreken van zaken als interne en externe auditresultaten, 

incidenten, de organisatie zelf en (veranderingen in) de daarin 

aanwezige processen en producten. Soons: “De NVWA krijgt 

daarmee meer en betere informatie. Voorheen kregen ze informa-

tie per vestiging, nu ook op corporate niveau, inclusief trendana-

lyses van auditresultaten en verbeteracties.” 

Welberg: “Wij willen dat al onze productievestigingen in 2014 

het FSSC 22000-certificaat bezitten. De verbeteracties die daaruit 

voortkomen, zullen we op hoofdlijnen met de NVWA bespreken. 

Tegen klanten, maar ook tegen 

overheden, die daar geen 

genoegen mee nemen, zeggen 

we: laten we de FSSC-audits 

niet overdoen, maar om tafel 

gaan om te zien welke verbeteringen er bij ons mogelijk zijn.”

Beuger: “Via deze besprekingen krijgen wij inzicht in de integri-

teit van de bedrijven, maar bijvoorbeeld ook in hun ervaringen 

met auditors en certificerende instellingen (CI’s). Denk aan de 

pilot die daarnaar loopt. Een neveneffect is dus dat de betrouw-

baarheid van certificaten zal toenemen.”

Preventief overleg 
Het tweede deel van het jaarlijkse overleg wordt gereserveerd 

voor onderwerpen waarover het bedrijf eens nader van gedachten 

‘Neveneffect is dat certificaten 
betrouwbaarder worden’

• hans damman •
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hans beuger (rechts): 

“wij kunnen ons niet ver-

oorloven dat bij een inci-

dent het publiek zich 

afvraagt waarom de 

nVwa zo’n bedrijf niet 

controleert.” 
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