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Management

De Voedsel en Waren Autoriteit

voor de deur. Hoe kan de fabri-

kant de controleur het beste

begeleiden. Wat mag de con-

troleur? Mag hij overal in het

bedrijf speuren? Mag hij papie-

ren meenemen? Wat zijn de

rechten en plichten van de

ondernemer? In welke gevallen

kan de ondernemer toestem-

ming weigeren of zijn advocaat

bellen?

Bij een bedrijfsinval door de VWA of de
Algemene Inspectie Dienst (A.I.D., deze
wordt bij zware opsporingsonderzoeken
vaak door de VWA ingeschakeld), gelden
deels andere procedures dan bij het
gangbare bedrijfsbezoek. Ondernemers
kunnen zich op een inval voorbereiden
door het nemen van een aantal prakti-
sche maatregelen. Bijvoorbeeld het aan-
stellen van een vaste contactpersoon.
Deze is het aanspreekpunt voor de toe-
zichthouder en beantwoordt als enige

eventuele vragen. Daarmee wordt voor-
komen dat andere medewerkers al dan
niet speculatieve informatie verstrekken
zonder dat zij daarvan de reikwijdte kun-
nen overzien. 
De vaste contactpersoon wordt direct
door de receptie gewaarschuwd wanneer
de autoriteit zich meldt. Hij blijft ook tij-
dens het gehele onderzoek de toezicht-
houder monitoren en maakt daarvan al
tijdens het bezoek of snel na afloop daar-
van een verslag. Dat is vooral van belang
bij het achteraf toetsen of het bedrijfsbe-
zoek juridisch goed is verlopen. Wat is
het verzoek geweest? Wat moest de con-
tactpersoon of ondernemer doen? Wat
heeft men gedaan? Enzovoorts. 
Het personeel dient geïnstrueerd te zijn.
De receptionist mag niet toestaan dat de
autoriteit zo maar het bedrijf in loopt. Hij
moet de toezichthouder de bedrijfspro-
cedure uitleggen en deze in een lege ka-
mer op de snelle komst van de vaste con-
tactpersoon laten wachten.
Personeel moet geen papieren in het

zicht laten liggen. De toezichthouder kan
deze vrij inkijken. Correspondentie met
de advocaat kan het beste in een aparte
ordner worden bewaard. Deze vallen vol-
gens de Mededingingswet onder ‘legal
privilege’ en zijn daarmee voor de Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMa)
vertrouwelijk. Hoewel niet in de Waren-
wet opgenomen, is het pleitbaar dat ook
de VWA geen kennis mag nemen van met
een advocaat gewisselde corresponden-
tie (zoals dat in het strafrecht in beginsel
ook geldt). Gesteld kan worden dat dit
(ook) in strijd is met het evenredigheids-
beginsel waaraan de uitoefening van toe-
zichtbevoegdheden moet voldoen.

Ontvangst
De toezichthouder moet zich bij aan-
komst op het bedrijf legitimeren. Kan hij
dat niet, laat hem dan niet toe op het be-
drijf. Noteer ook naam en functie van de
toezichthouder of maak een kopie van
het legitimatiebewijs. Op de achterkant
van de legitimatiepas staat vaak voor
welke wetgeving de toezichthouder be-
voegd is. 
Stel vervolgens vast waarvoor de auto-
riteit komt: Wat is het doel van het be-
zoek en gaat het om bestuurlijk toezicht
of strafrecht. Valt de controle onder het
opsporingsregiem, dus strafrecht, dan
geldt een heel ander scala aan rechten en
verplichtingen en heeft een bedrijf een
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veel betere rechtspositie dan wanneer de
controle onder het bestuursrecht bij toe-
zicht valt. Vraag wie de verdachte is en
hoe de verdenking luidt.
De ondernemer kan bij een inval het bes-
te zijn advocaat inlichten. Nadat de advo-
caat telefonisch overleg met de toezicht-
houder heeft gehad, kan de advocaat
met de ondernemer overleggen of zijn
komst nodig is. Vaak wordt het spel van
een inval op het scherpst van de snede
uitgevochten: wat mag nou wel en wat
niet. De advocaat kan meestal beter het
debat met de toezichthouder aangaan
over twistpunten. Ook kan hij het optre-
den van de toezichthouder scherp vast-
leggen, zodat hij in een latere fase bij-

voorbeeld het onrechtmatig verkrijgen
van bewijs kan aantonen.

Bevoegdheden
De VWA mag iedere plaats betreden, met
uitzondering van de woning. Woningen
mogen zonder toestemming van de be-
woner worden ingegaan voor zover het
gaat om het zich begeven naar en het
betreden van in de woning aanwezige
bedrijfsruimten.
De toezichthouder mag ‘zoekend rond-
kijken’ maar mag een plaats niet door-
zoeken zoals een opsporingsambtenaar
dat mag. Het onderscheid tussen zoe-
kend rondkijken en doorzoeken is niet
scherp te trekken. Daartussen bevindt

zich een enorm grijs gebied.
Wees bij het geven van inlichtingen. Voor
zowel de toezichthouder als het bedrijf is
op dit punt nog veel wist te behalen.
Vaak zijn mensen onvoorbereid en zeg-
gen speculatieve zaken. Houdt u aan de
feiten! Nergens in de wet staat dat de on-
dernemer verplicht is een mondelinge
verklaring af te leggen. De ondernemer
kan binnen een redelijke termijn - afhan-
kelijk van de omstandigheden minimaal
een dag - vragen ook schriftelijk beant-
woorden. Samen met zijn advocaat kan
hij dan bepalen waar de vraag precies
over gaat, wat het juridische probleem
eigenlijk is en op basis daarvan de schrif-
telijke verklaring opstellen. 

Medewerking
De ondernemer kan zonodig uitstel vra-
gen. Een bedrijf krijgt daarmee meer tijd
om zich te informeren wat er allemaal
gaat gebeuren. Ook kan de ondernemer
alvast die informatie opzoeken en selec-
teren die de toezichthouder nodig heeft.
Geef geen toestemming voor het onder-
zoek, maar maak daartegen expliciet
bezwaar, anders mag de toezichthouder
in feite alles.
De ondernemer is verplicht binnen een
redelijke termijn en redelijkerwijs mede-
werking te verlenen aan het onderzoek.
Hierbij zijn het evenredigheidsbeginsel
en de proportionaliteit (de inspanning
moet in verhouding staan tot de moge-
lijke overtreding) voortdurend discussie-
punt tussen bedrijf en toezichthouder.

Daarop gelden twee belangrijke uitzon-
deringen. In de eerste plaatst hoeven
zogeheten ‘geheimhouders’, waaronder
advocaten, informatie die onder hun ge-
heimhoudingsplicht valt, nooit prijs te
geven. Tweede uitzondering is de situatie
dat er in redelijkheid vanuit kan worden
gegaan dat een bestuurlijke boete zal
worden opgelegd. In dat geval is sprake
van een zogenaamde ‘criminal charge’ en
kan de ondernemer zich op het zwijg-
recht beroepen. Hij hoeft dan geen ver-
klaring af te leggen, maar mag eerst het
onderzoek over zich heen laten komen,
om daarna zijn positie te bepalen en dan
pas een verklaring af te leggen.
In geval van bestuurlijk toezicht moet de

ondernemer meewerken aan de uitoefe-
ning van de toezichtbevoegdheden. Wat
dat inhoudt, is in de rechtspraak nog niet
uitgekristalliseerd. Als de ondernemer
niet meewerkt, kan de toezichthouder via
de politie alsnog toegang krijgen. Andere
mogelijkheid is het opleggen van een
dwangsom. In dat laatste geval ontvangt
het bedrijf een beschikking waarmee de
advocaat, voordat medewerking wordt
verleend, naar de rechter kan stappen
om duidelijkheid te krijgen of de toe-

zichthouder wel het recht heeft om in-
lichtingen te vorderen. Bij een vordering
heeft een bedrijf die mogelijkheid niet.
Laat die dwangsom dan maar opleggen
zodat partijen professioneel met elkaar
het debat kunnen aangaan. De onderne-
mer is niet rechteloos en hoeft zich zeker
niet als mak schaap naar de slachtbank
te laten leiden.
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Maak een verslag van de inval

Tot een goede voorbereiding
behoren geïnstrueerd personeel,
opgeruimde bureaus en het aan-
stellen van een vaste contactper-
soon.


