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Thema: Certi!cering van standaarden

Voedselveiligheidstandaarden en de certi!cering 

daarvan gaan een nieuwe fase in. Integriteit wordt 

steeds belangrijker, zowel van de standaarden als 

CI’s en hun auditoren. Onaangekondigde inspecties 

worden gemeengoed. Nog dit jaar zal de overheid 

de eerste zelfcontrolesystemen erkennen.
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Integer certi!ceren
Dit themanummer over de certificering van voedsel-
veiligheidsstandaarden maakt duidelijk dat  onaan-
gekondigde inspecties weer een stapje dichterbij zijn 
gekomen. Een goede zaak. Producenten moeten op elk 
moment goed kunnen omgaan met voedselveiligheids-
risico’s en dus ook met de inspecties daarvan. Natuur-
lijk zouden onaangekondigde inspecties niet nodig 
moeten zijn. De ervaring van NVWA en IFS, zie pagina 
20, wijst echter uit dat een deel van de bedrijven nog 
steeds niet hun verantwoordelijkheid neemt. Blijkbaar 
worden zij daarop onvoldoende aangesproken door 
eigen personeel, branchegenoten, CI en NVWA.

Ondanks alle verbeteringen vraag ik me toch af of er 
niet een fundamentele weeffout in de huidige opzet van 
certificatie zit. De – kwaadwillende – producent kiest 
en betaalt namelijk nog steeds zelf zijn CI en kan dus 
nog steeds veel invloed uitoefenen op de uitslag van  
de audit en de inhoud van het auditrapport. Populair 
gezegd: de slager keurt nog steeds zijn eigen vlees. 

Hoe schema-eigenaren en CI’s ook hun best blijven 
doen, de producent, maar ook de retailer en NVWA – 
heeft altijd de schijn tegen. Stelt u zich eens voor: u, uw 
CI of NVWA zit bij een tv-programma als DWDD, Radar 
of Zembla en zij confronteren u met de weeffout ten tij-
de van een ernstig gezondheidsincident. Die discussie 
zult u nooit winnen. 

Wordt het daarom niet tijd voor een fundamenteler  
verbetering. Bijvoorbeeld dat retailers zelf de CI kiezen 
en ook zelf betalen. Vanzelfsprekend – voor hen althans 
– zullen zij de kosten op u verhalen en kleven ook aan 
deze ‘oplossing’ nadelen, maar het minimaliseert wel 
de risico’s op imagoschade van alle betrokkenen. 
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