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Overheids toezicht 
en certificatie

Verhogen betrouwbaarheid vergt inspanning 
van alle betrokkenen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautori-

teit (NVWA) heeft enkele jaren geleden het 

pilot-project met het Centraal College van 

Deskundigen HACCP en de FNLI opge-

pakt. Het doel was om te kijken of gecerti-

ficeerde bedrijven aan de wet voldeden en 

zodoende door de NVWA collectief als 

‘groen’ bedrijf kunnen worden behandeld. 

Helaas heeft de NWVA in 2011 moeten 

concluderen dat niet alle gecertificeerde 

bedrijven collectief groen zijn. Er zitten 

nog te veel rotte appels in de mand, waar-

door certificatie als geheel nog onvoldoen-

er zijn verschillende oorzaken 
aan te wijzen waarom certifica-
tie, door de nvwa, maar ook 
internationaal en tussen bedrij-
ven onderling, nog niet als vol-
doende betrouwbaar wordt 
gezien. oplossingen zijn vaak 
voor de hand liggend, maar 
worden niet snel opgepakt. 
daarvoor is meer nodig. 

instrument voor een permanente verbete-

ring van hun kwaliteit, maar meer – onder 

druk van de afnemers – als verplichte jaar-

lijkse inspanning om hun producten te 

mogen leveren.

Schema’s te weinig diepgang 
De NVWA ziet op dit moment geen inhou-

delijke manco’s aan de door de GFSI (Glo-

bal Food Safety Initiative) geaccepteerde 

schema’s. Het ontbreekt op een aantal 

punten nog wel aan voldoende diepgang 

tijdens de audit. Hier wreekt zich het feit 

dat de brede voedselveiligheidstandaarden 

in relatief korte tijd moeten worden beoor-

deeld. Tijd is immers geld en dat kan ten 

koste gaan van de diepgang. 

Over het algemeen presteren de certifica-

tie-instellingen goed en worden auditoren 

goed opgeleid. Er zijn voldoende mogelijk-

heden, bijvoorbeeld door harmonisatie en 

de integriteitsprogramma’s, om onderlinge 

verschillen te verkleinen of prestaties te 

verbeteren. Alle CI’s hebben te maken met 

het feit dat zij geen onafhankelijke toe-

zichthouder zijn; er bestaat een klant-leve-

rancier-relatie met het te certificeren 

bedrijf en zij leveren een dienst. In dat 

krachtenveld is het lastig om bij slecht 

presteren door een bedrijf een certificaat in 

te trekken. In de praktijk zou dat beteke-

nen dat het bedrijf de samenwerking met 

de betrouwbaar is. 

In december 2011 en januari 2012 zijn 

deze conclusies onderbouwd en gepresen-

teerd op twee VMT-bijeenkomsten. De grote 

vraag van met name de certificerende 

instellingen (CI’s) is waar nu feitelijk de pijn 

zit. Men wil graag concrete handvatten krij-

gen om situaties te kunnen verbeteren. 

Drie hoofdoorzaken
Het achterblijven van de kwaliteit van cer-

tificatie kent drie hoofdoorzaken:

1. Het certificatieschema (de norm en de 

spelregels voor certificatie) is onvoldoende 

en dekt onvoldoende de wettelijke aspec-

ten en/of kent te weinig diepgang.

2. De certificerende instelling presteert 

onder de maat door zich niet aan het certi-

ficatieschema te houden. Er wordt te 

gemakkelijk tot certificatie overgegaan en 

slecht presterende bedrijven kunnen te 

gemakkelijk een certificaat behouden.

3. De motivatie van een aantal bedrijven 

om zich te laten certificeren is verkeerd. 

Deze bedrijven zien certificatie niet als 

‘We moeten slecht presterende 
producenten gezamenlijk 
aanpakken’
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een certificatie-instelling opzegt. Hier is 

alleen winst te behalen als het voor een 

bedrijf niet loont om in een dergelijke situ-

atie naar een andere CI te gaan. 

Verkeerde motieven bedrijfsleven
Volgens Hans Beuger (NVWA) zijn niet de 

eerste twee van de hierboven genoemde 

hoofdoorzaken van doorslaggevend belang 

voor de betrouwbaarheid van certificatie, 

maar de derde. Bedrijven die zich laten 

certificeren onder druk van hun afnemers 

en die certificatie niet zien als ondersteu-

ning van hun streven naar een permanente 

kwaliteitsverbetering, zullen gecalculeerd 

gedrag vertonen. Eenmaal per jaar wordt 

alles op scherp gezet om door de audit 

heen te komen. Tussen twee audits in zakt 

de aandacht voor kwaliteit en voedselvei-

ligheid. De NVWA kent deze bedrijven 

over het algemeen, dit zijn de gecertifi-

ceerde bedrijven die oranje zijn of die 

zelfs met rood in de harde aanpak zitten. 

We praten dan over zo’n 15 tot 20% van 

de gecertificeerde bedrijven.

Certificaten betrouwbaarder maken
Vraag is op welke manier de betrouwbaar-

heid van certificatie kan worden vergroot.

Vanwege de geheimhoudingsplicht mag 

de NVWA geen gevoelige informatie over 

bedrijven verstrekken aan derden. Het is 

dus zeer onbevredigend, zowel voor de 

schema-eigenaren, de CI’s, de goedwillen-

de bedrijven én de NVWA, dat deze situa-

tie kan voortbestaan. Ieder is het er over 

eens dat de slecht presterende bedrijven zo 

snel mogelijk moeten worden aangepakt. 

Dat kan alleen door informatie te delen en 

het speelveld voor deze bedrijven flink 

kleiner te maken. Maar alle partijen zullen 

dan een bijdrage moeten leveren. Het is te 

eenvoudig om te stellen dat de slecht pres-

terende bedrijven alleen door de NVWA 

hard moeten worden aangepakt. 

Voorstellen
In overleg met de Stichting Certificatie 

Voedselveiligheid, die onder andere de 

schema’s NL-HACCP en FSSC 22000 faci-

liteert, en de FNLI zijn verschillende voor-

stellen gedaan, die in de toekomst kunnen 

worden ingevoerd:

CI’s en bedrijven gaan in het onderlinge • 

contract vastleggen dat de NVWA de CI 

kan informeren over het feit dat er 

maatregel(en) is/zijn genomen in het 

bedrijf (niet over de inhoud).

De NVWA kan bij ernstige overtredin-• 

gen het bedrijf schriftelijk adviseren om 

de overtreding te melden bij de CI.

Onderzoeken of binnen certificatie een • 

– niet vrijwillig en steekproefsgewijs – 

risicogebaseerd onaangekondigd 

bezoek door de CI tot de mogelijkhe-

den behoort. 

Voor de langere termijn worden de • 

mogelijkheden van openbaarmaking 

van de controlegegevens verder onder-

zocht, zodat de NVWA deze informatie 

– over naleving, maar ook certificatie – 

publiek kan maken.

Op voorhand is duidelijk dat een CI of een 

schema-eigenaar hierin niet zelfstandig 

kan opereren. De markt van certificatie is 

té concurrentiegevoelig om vergaande 

maatregelen af te kondigen. Echte verande-

ringen op dit punt kunnen alleen worden 

genomen via het Guidance Document 

voor de benchmark van de GFSI, zodat het 

voor alle standaarden wereldwijd geldt. 

Het uitdragen van deze standpunten naar 

de GFSI en andere schema-eigenaren zoals 

BRC en IFS zal onderdeel van de strategie 

moeten worden om de betrouwbaarheid 

van certificatie (wereldwijd) te vergroten. 

In Nederland zouden we kunnen starten 

met een pilot op dit punt.

resultaten bedrijven met 

een certificaat die de 

nvwa op basis van 

eigen ervaringen in de 

periode oktober 2010 

tot oktober 2011 heeft 

ingedeeld in de diverse 

toezichtcategorieën. 
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