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CertifiCatie  
VOeDselVeiligheiD  
eN DuurzaamheiD

Vertrouwen 
NVWA krijgen
ISACert enquêteert foodbedrijven over  
certificaten voedselveiligheid

De NVWa vindt commerciële voedselveiligheidscertificaten 
onvoldoende betrouwbaar. audits hebben onvoldoende diep-
gang, certificaten worden te gemakkelijk verstrekt en bedrijven 
zien certificatie als een verplichte jaarlijkse inspanning. een 
door isaCert gehouden enquête leert dat slechts 24% van de 
gecertificeerde bedrijven het daar mee eens is.

met een sanctie van de NVWA vindt dat de 
NVWA onvoldoende rekening houdt met 
de auditresultaten. Kortom, genoeg ruimte 
voor een meer genuanceerde benadering.

Onvoldoende diepgang
Een aantal punten zou tijdens de audit 
onvoldoende diep worden behandeld. Vol-
gens een grote meerderheid van de deelne-
mers ligt het zeker niet aan de kennis van de 
auditoren (95%) of aan het doorvragen door 
de auditor (88%). Men is hier veel meer 
tevreden over de certificatie-instellingen dan 
over de NVWA. Wel merkt 21% op dat door 
tijdsgebrek niet alle wettelijke aspecten wor-
den beoordeeld. 26% geeft aan dat de auditor 
van de CI wettelijke aspecten anders inter-

preteert dan de inspecteur 
van de NVWA. Uit de com-
mentaren bij de enquête 
maak ik op dat de focus van 
CI-auditoren en van NVWA-
inspecteurs sterk verschillen. 
Het gaat hierbij om de sys-

teem/risico-benadering van de auditor en de 
grotere aandacht voor GMP-aspecten van de 
NVWA-inspecteurs. Hieruit valt te verklaren 
dat de waarschuwingen en boeterapporten 
meestal betrekking hebben op GMP-aspec-
ten en dat de NVWA grote waarde hecht aan 
onaangekondigde praktijkaudits. Op dit punt 
zou nadere harmonisatie meer onderling 
begrip opleveren en misverstanden kunnen 
voorkomen.

Geloofwaardige certificaten, daar draait het 
om. De NVWA raakt een aantal gevoelige 
snaren in het artikel over de betrouwbaar-
heid van certificaten (zie VMT 24, 9 novem-
ber 2012). Uit een mondelinge toelichting 
van Hans Beuger, de schrijver van dat artikel, 
maak ik op dat nuancering op zijn plaats is. 
Daarnaast ben ik benieuwd wat de gecertifi-
ceerde bedrijven er zelf van vinden.  
Daarom heeft ISACert een enquête 
gehouden.
Er hebben 162 bedrijven aan deze 
enquête deelgenomen, zowel klanten 
(69%) als niet-klanten (31%) van 
ISACert. 125 bedrijven (77%) zeggen 
in de afgelopen drie jaar te zijn 
gecontroleerd door de NVWA. Hiervan heb-
ben 39 bedrijven (31%) een schriftelijke 
waarschuwing of boeterapport ontvangen. 
Slechts 24% van de deelnemers is het eens 
met de hierboven gegeven oorzaakanalyse 
van de NVWA.

Nuancering
Volgens de NVWA wil een schriftelijke 
waarschuwing of zelfs een boeterapport niet 

altijd zeggen dat het bedrijf ten onrechte 
het certificaat heeft ontvangen. Daar ben ik 
het mee eens. Bij een certificatie-audit wor-
den vaak enkele afwijkingen geconstateerd, 
maar dat betekent niet dat het certificaat 
meteen ter discussie moet worden gesteld. 
Het bedrijf krijgt de gelegenheid de afwij-
kingen op te heffen en krijgt, wanneer 
nodig, een extra controle. Alleen in het 

uiterste geval wordt een certificaat ingetrok-
ken. Een dergelijke zware sanctie vindt de 
NVWA meestal ook niet nodig. Erkennin-
gen worden immers niet ingetrokken en/of 
bedrijven worden niet stilgelegd.
Daarnaast heeft de NVWA in hun onder-
zoek niet gekeken of er met betrekking tot 
de geconstateerde feiten al afspraken waren 
gemaakt met de certificatie-instelling. Uit 
de enquête blijkt dat 79% van de bedrijven 

‘ Door tijdsgebrek worden 
niet alle wettelijke 
aspecten beoordeeld’
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NIET ALLE WETTELIJKE ASPECTEN

STELLING: De auditor interpreteert de wetgeving anders dan de 
NVWA-inspecteur.
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STELLING: De auditor beoordeelt niet alle relevante wettelijke 
aspecten m.b.t. voedselveiligheid.

0

17,5

35

52,5

70

0

17,5

35

52,5

70

STELLING: Bij certificatie is de sanctie op een significante wettelijke  
afwijking in de praktijk te gering.

SANCTIES TE GERING

STELLING: De NVWA houdt onvoldoende rekening met de bestaande 
auditresultaten en verbeterplannen.

ONVOLD. REKENING MET AUDITRESULTATEN

STELLING: Ik kan me goed vinden in de oorzaakanalyse van de NVWA.

OORZAAKANALYSE NVWA
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Uit de commentaren bij de enquête valt 
tevens op te maken dat het auditresultaat 
erg afhankelijk is van de individuele audi-
tor. Enkele deelnemers wijzen op te zwakke 
auditoren. Hier ligt dus een aandachtspunt 
voor de certificatie-instellingen.

Te gemakkelijk
Bedrijven zouden te gemakkelijk een certi-
ficaat krijgen. Slechts een kleine minder-
heid van de enquêtedeelnemers is het daar 
mee eens: 12% geeft aan dat certificatie te 
veel gericht is op brandjes blussen. Daar-
naast geeft 14% aan dat een certificaat te 
veel op basis van toekomstplannen wordt 
verstrekt. 
Komt een bedrijf er te makkelijk mee weg 
wanneer afwijkingen worden geconsta-
teerd? Slechts 14% geeft aan dat de sancties 
wel wat zwaarder mogen zijn. De grote 
meerderheid (88%) is tevreden over de sti-
mulans die certificatie heeft op het door-
voeren van noodzakelijke verbeteringen. 
Dat vinden ook de deelnemers die een 
waarschuwing of een boeterapport hebben 
ontvangen. Daaruit maak ik op dat bij de 
overgrote meerderheid van de gecertificeer-
de bedrijven structureel verbeteringen wor-
den gerealiseerd.

Gecalculeerd gedrag
87% van de deelnemers aan de enquête is 
het niet eens met de stelling dat het gemak-
kelijk is om jaarlijks met een eenmalige 
inspanning het certificaat te behalen. 
Ook wij zien in de dagelijkse praktijk dui-
delijk verschil in de motivatie voor certifi-
cering. De NVWA stelt dat bedrijven die 

alleen gecertificeerd zijn omdat de afnemer 
dit van hen eist, sneller gecalculeerd gedrag 
vertonen. Hoewel een groot deel (35%) 
daarover een ‘neutrale mening’ heeft, geeft 
toch 37% aan dat certificatie meer rekening 
zou moeten houden met de drijfveer achter 
de certificatie.

Groene status 
Het probleem ligt niet zo zeer bij de relatief 
grote groep ‘oranje’ bedrijven. Met nader 
overleg en begrip kunnen de NVWA en de 
certificatie-instellingen hier tot overeen-
stemming komen, is mijn inschatting. 
Het echte probleem voor de betrouwbaar-
heid van certificaten zijn de bedrijven die 
gecalculeerd gedrag vertonen tijdens de 
audit, maar na de audit weer overgaan tot 
de orde van de dag en het niet zo nauw 
nemen met de regels. Het is aan de certifi-
catie-instellingen om hier een oplossing 
voor te vinden.
76% van de deelnemers vindt het belangrijk 
dat gecertificeerde bedrijven de groene sta-
tus van de NVWA krijgen. Om dit te reali-
seren zijn aanvullende afspraken met de 
NVWA nodig. De NVWA denkt hierbij aan 
uitwisseling van inspectie- en auditresulta-
ten en onaangekondigde audits. Ik vind het 
belangrijk nu vooruitgang te boeken. Wan-
neer certificaten het vertrouwen van de 
NVWA krijgen, is dit in het voordeel van 
zowel producenten als afnemers. Daar was 
het toch allemaal voor bedoeld!
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