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Veranderend  
toezicht
Elke ondernemer krijgt het  
toezicht dat hij verdient

Consumenten willen er op kunnen vertrou-

wen dat hun voedsel veilig is. En hoewel 

ondernemers die voedsel aanbieden of 

produceren natuurlijk in eerste instantie 

zelf verantwoordelijk zijn voor de veilig-

heid van hun producten, betekent dit dat 

er ook steeds meer wordt verwacht van 

toezichthouder NVWA. Om aan deze ver-

wachtingen te kunnen voldoen zijn de tra-

ditionele controles niet meer afdoende. 

Daarom ontwikkelt de NVWA voortdurend 

nieuwe vormen van toezicht. Centraal uit-

gangspunt daarbij is dat de NVWA met 

haar toezicht meer wil aansluiten op de 

mate waarin ondernemers de risico’s wat 

betreft voedselveiligheid zélf borgen. Want 

als de bedrijven zelf verantwoordelijk zijn 

voor de voedselveiligheid, ligt het dan niet 

voor de hand dat de keten zelf een deel 

van het toezicht organiseert? Door bedrij-

ven die de wetgeving goed naleven meer 

ruimte te geven, gaat de toezichtlast voor 

die groepen omlaag. Bijkomend voordeel 

de nVwa gaat over de gezondheid van dieren en planten,    
dierenwelzijn, voedselveiligheid, productveiligheid en het hand-
haven van de natuurwetgeving. alleen al met de voedselproduc-
tie, -bereiding en -consumptie gaat het over 1 miljard maaltijden 
per jaar. hoe kan de nVwa daar ooit allemaal toezicht op    
houden?

gium ‘georganiseerd vertrouwen’ gehan-

teerd: oftewel vertrouwen op basis van de 

resultaten in de praktijk.

Een stap verder dan certificering gaan de 

privaatrechtelijke organisaties die van de 

overheid een toezichtstaak hebben gekre-

gen. Dit zijn aangewezen organisaties die 

aangesloten bedrijven inspecteren, erken-

nen en/of certificeren. Belangrijk verschil 

met certificering is dat de NVWA hier de 

bevoegdheid en taak heeft om de aange-

wezen organisaties te controleren en hun 

systemen te beoordelen. De relatie tussen 

de aangewezen organisaties en de NVWA 

is eenduidig, verplichtend en wettelijk 

vastgelegd. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaange-

voor de NVWA is dat zij zich meer kan 

richten op die bedrijven die wel wat extra 

toezicht kunnen gebruiken.

Certificering
Zelfcontrole door certificering is in het 

bedrijfsleven steeds meer gemeengoed. De 

systemen variëren per sector, omvang, 

reikwijdte en betrouwbaarheid. Maar de 

gemeenschappelijke deler is dat het trans-

parante systemen zijn waarbij een derde 

(min of meer) onafhankelijke partij toetst of 

deze systemen ook doen wat ze beloven. 

Voordat de NVWA op basis van certifice-

ring kan besluiten dat de toezichtlast bij de 

betrokken bedrijven naar beneden kan, 

moet het systeem zich natuurlijk wel eerst 

bewezen hebben. De NVWA richt zich 

hierbij in eerste instantie op de werking 

van het certificeringsysteem. Als blijkt dat 

het systeem eenmaal goed werkt, houdt de 

NVWA de vinger aan de pols door het sys-

teem te monitoren. Hierbij wordt het ada-
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legenheden in de Zuivel (COKZ) en om de 

Nederlandse Controle Autoriteit Eieren 

(NCAE).

Horizontaal toezicht
Als een bedrijf (op basis van certificering of 

op basis van een goed werkend zelfcontro-

lesysteem) de wet naleeft en de NVWA 

daar nu en in de toekomst op kan vertrou-

wen, dan kan het bedrijf een convenant 

met de NVWA sluiten. In het convenant 

zegt het bedrijf toe de wet na te leven, 

deze naleving te borgen en afwijkingen 

structureel te verminderen. Daarnaast zegt 

het bedrijf toe dat het de NVWA infor-

meert over alle relevante zaken. Daarmee 

bevorderen we het lerend vermogen en de 

voorspelbaarheid van gedrag aan beide zij-

den. De NVWA zegt op haar beurt toe het 

toezicht af te stemmen op die informatie 

en alle relevante zaken eerst te bespreken. 

Met een convenant gaat de NVWA dus 

een partnerschap aan met het bedrijf. De 

NVWA kan ook convenanten sluiten met 

brancheorganisaties, eigenaren van, certifi-

ceringsschema’s of private zelfcontrolesys-

temen. Een goed voorbeeld van het laatste 

is het convenant tussen het Productschap 

Akkerbouw en de NVWA over RiskPlaza. 

Dit convenant past in het streven van de 

NVWA om de kwaliteit en de doelmatig-

heid van voedselveiligheidscontroles ver-

der te verbeteren. 

Toekomstmuziek
De inschatting is dat ‘horizontaal toezicht’ 

over tien jaar plaatsvindt bij een aantal 

bedrijven dat samen verantwoordelijk is 

voor 80% van de grondstoffen en produc-

tie binnen Nederland. Zover is het nu nog 

niet. Zo vindt de NVWA bijvoorbeeld nog 

te veel ernstige afwijkingen bij gecertifi-

ceerde bedrijven. Om dit te verbeteren, 

dringt de NVWA bij de eigenaren van cer-

tificeringsschema’s aan op het stellen van 

eisen aan de deelnemende bedrijven, op 

het verhogen van de betrouwbaarheid van 

certificaten (door onaangekondigde 

inspecties uit te voeren), op een vlekkeloze 

uitvoering door de certificerende instellin-

gen en op accreditatie van zowel het sche-

ma als van de certificerende instellingen. 

Verder zou het een goede zaak zijn als 

certificeringsschema’s de eis bevatten dat 

bedrijven opmerkingen die voortkomen uit 

het toezicht door de NVWA doorgeven 

aan de certificerende instellingen. Dit 

zorgt voor een verbetercyclus bij het 

bedrijf én bij de certificerende instelling. 

Georganiseerd vertrouwen
Uiteindelijk moeten al dit soort stappen in 

de toekomst gaan leiden tot de situatie dat 

de NVWA alle bedrijven in beeld heeft en 

over elk bedrijf een beredeneerd oordeel 

kan geven over risico’s. De risicoprofielen 

van bedrijven komen tot stand omdat de 

NVWA niet alleen goed inzicht heeft in de 

wet- en regelgeving, maar ook in de perso-

nen en bedrijven die aan de regels moeten 

voldoen. De NVWA kent de nalevingsmo-

tieven en het naleefgedrag en maakt 

gebruik van alle beschikbare informatie. 

Bijvoorbeeld meldingen van burgers en 

bedrijven, administratieve gegevens en 

geldstromen. De NVWA weet waar de 

grootste risico’s voor mens en dier zich 

bevinden en weet waar de naleving op 

orde is en waar niet. Door middel van 

eigenverklaringen van ondernemers, certi-

ficering, systeemtoezicht, het sluiten van 

convenanten en het delen van gegevens 

met andere toezichthouders en bedrijven 

weet de NVWA dat de naleving bij het 

merendeel van de ondernemers goed 

wordt geborgd. 

De NVWA geeft bedrijven die hun zaken 

goed op orde hebben het vertrouwen dat 

zij verdienen, en grijpt hard in bij overtre-

dingen. Zo kan de NVWA het grootste 

deel van haar capaciteit richten op die 

groep die de aandacht het hardst nodig 

heeft: de niet-nalevers. Iedere ondernemer 

krijgt zo het toezicht dat hij verdient: zacht 

waar het kan, hard waar het moet.

• tjitte mastenbroeK •

t. mastenbroek, nederlandse Voedsel- en waren-

autoriteit, 088-2233700, tjitte.mastenbroek@vwa.nl

het zou goed zijn als 

bedrijven de opmerkin-

gen van de nVwa    

doorgeven aan de ci.

Toezicht en wetgeving

Veranderend toezicht is een van de onder-
werpen die uitgebreid aan bod komen op 
de VMT-bijeenkomst Levensmiddelenwet-
geving 2012 op 6 december. Zie voor meer 
info: www.vmt.nl/bijeenkomsten

Voor meer informatie 
oVer dit onderwerp
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