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Vertrouwen van
consument vergroten 

Het paardenvleesschandaal begin 2013  
was aanleiding voor minister Schippers  
van Volks gezondheid, Welzijn en Sport, 
staatssecretaris Dijksma van Economische 
Zaken en de zuivel- en vleessector om de 
Taskforce Voedselvertrouwen in te stellen. 
In juni van 2013 leverde de Taskforce een 
actieplan op. 

Private kwaliteitssystemen
Een van de maatregelen is aanscherping  
van private kwaliteitssystemen. Daarbij  
gaat het om vrijwillige systemen van  
privaatrechtelijke organisaties met of  
zonder een door de overheid aangewezen 
taak. De zelfcontrolesystemen beoordelen 
of aangesloten bedrijven werken volgens  
de gestelde norm. De beoordeling kan  
worden uitgevoerd door een branche- of 
beroeps organisatie of door certi!cerende 
instellingen. Voor diervoeders en levens-
middelen spelen private kwaliteitssystemen 
een grote rol in het borgen van de voedsel-
veiligheid en -integriteit in voedselketens. 
In  overleg met de NVWA hee" de Task -
force een set criteria opgesteld waaraan 
goed werkende kwaliteitssystemen moeten  
voldoen. De criteria zijn gericht op borging 

Wat is er nieuw?
De criteria van de Taskforce komen voor een groot deel overeen met de eisen die onder 
de Global Food Safety Initiative (GFSI) worden gesteld. Drie aspecten zijn relatief nieuw 
voor de meeste schema’s: 
1.  Er wordt meer aandacht gevraagd voor productintegriteit en het voorkomen van fraude.
2.  Schema-eigenaren zullen het systeem betrouwbaarder moeten maken door onaange-

kondigde controlebezoeken uit te voeren met daarbij horende sancties bij afwijking. 
3.  In de contracten tussen certificatie-instelling en bedrijf moet geregeld zijn dat in voor-

komende gevallen informatie over het bedrijf gedeeld kan worden met de NVWA.  
Schema-eigenaren zullen er zelf verantwoordelijk voor zijn dat deelnemende  
gecertificeerde bedrijven bij de NVWA bekend zijn.

De Taskforce Voedselvertrouwen heeft maatregelen  
afgesproken die het consumentenvertrouwen in voedsel  
moeten vergroten. Een ervan is aanscherping van private  
kwaliteitssystemen en een betere afstemming met het  
overheidstoezicht. De NVWA heeft daarvoor criteria 
opgesteld.

NVWA beoordeelt en accepteert zelfcontrolesystemen

verbreed van de zuivel- en vleessector naar 
alle toezichtsdomeinen van de autoriteit. 

Beoordeling kwaliteitssysteem
De Taskforce hee" de criteria voor de  
borging van voedselveiligheid en voedsel-
integriteit op 4 september toegelicht op  
een informatiebijeenkomst voor schema- 
eigenaren van kwaliteitssystemen in de 
ketens vlees, zuivel en diervoeders. Deze 
criteria hadden staatssecretaris Dijksma en 
minister Schippers in juli gecommuniceerd 
naar de Tweede Kamer. Om geaccepteerd  
te worden door de NVWA, moeten syste-
men voldoen aan deze criteria en positief 
worden beoordeeld door de auto riteit op 
hun performance en transparantie. De 
NVWA hee" op de bijeenkomst aan ge geven 
wat schema-eigenaren mogen verwachten 
als ze een systeem aanmelden via postbus 
kwaliteitssystemen@nvwa.nl. 
Voor de beoordeling hee" de NVWA een 

van voedselveiligheid en  -integriteit. De 
NVWA beoordeelt de private systemen en 
accepteert de systemen die voldoen aan de 
criteria. Acceptatie be tekent dat de NVWA 
voldoende vertrouwen hee" in het systeem 
en dat het gebruikt kan worden bij het  
toezicht. Geaccepteerde systemen krijgen 
daarmee een toezichtondersteunende rol. 
Ze kunnen echter nooit de rol van de  
o#ciële controles overnemen. Dat blij"  
een taak van de overheid. 
Omdat de principes voor een toezicht-
ondersteunende rol algemeen toepasbaar 
zijn, is de beoordeling door de NVWA  
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De principes voor een ondersteunende rol zijn voor 

alle NVWA-toezichtsdomeinen toepasbaar. 

leidraad en een daarvan afgeleide procedu-
re opgesteld. Deze werkdocumenten wor-
den op grond van de ervaringen verder  
ontwikkeld. Ook is er een centraal team  
en een toetsingscommissie ingesteld. 

Centraal team Kwaliteitssystemen
Het centraal team Kwaliteitssystemen gaat 
alle private kwaliteitssystemen beoordelen  
– ongeacht sector of thema – die bij de 
NVWA aangevraagd worden voor accep-
tatie. Dit team is zowel verantwoordelijk 
voor de beoordelingskaders en de procedu-
res als voor de regie op de behandeling van 
aanvragen voor beoordeling van systemen. 
Het bestaat uit drie vertegenwoordigers van 
de divisies Consument & Veiligheid, Land-
bouw & Natuur, en Veterinair & Import.  
Zij hebben kennis van kwaliteitssystemen, 
fungeren als trekker van de beoordeling  
van een kwaliteitssysteem en maken daar-
bij gebruik van de expertise van de divisies.
Het team hee" als opdracht:
•  voeren van de regie binnen het beoorde-

lings- en acceptatietraject van elk aan- 
gemeld kwaliteitssysteem, op de interne 
en externe communicatie over criteria en 
beoordeling van kwaliteitssystemen en de 
coördinatie tussen divisies; 

•  uniformeren van de NVWA-beoordeling 
van kwaliteitssystemen en de wijze waarop 

de NVWA in haar toezicht rekening houdt 
met de werking van kwaliteitssystemen; 

•  realiseren of doen realiseren van een 
ICT-oplossing die de processen en de  
producten van deze vorm van toezicht 
goed ondersteunt.

 
Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie Kwaliteitssystemen 
in oprichting gee" advies aan de inspec-
teur-generaal over al dan niet acceptatie 
van de  bij de NVWA aangemelde kwaliteits-
systemen. Deze commissie bestaat naast 
enkele NVWA’ers uit twee externe weten-
schappelijk deskundigen met kennis en 
expertise op de terreinen voedselveilig -
heid, diergezondheid, plantgezondheid en 
dierenwelzijn. De commissie beoordeelt of 

de beoordeling conform is uitgevoerd. Dat 
doet ze op basis van wettelijke regelingen en 
vastgestelde criteria, kaders, procedures en 
uitgangspunten. Daarnaast doet ze uit-
spraak over voorstellen voor het monitoren 
van deze systemen in de praktijk en voor-

‘ In mei waren bij de NVWA 
twintig aanvragen binnen’    

stellen voor aangepast toezicht voor deel-
nemers aan geaccepteerde kwaliteitssys-
temen door de NVWA. Daarbij wordt  
bekeken of een sector waarin een verzoek  
is gedaan voor acceptatie volwassen genoeg 
is voor zelfregulering en of het betre$ende 
kwaliteitssysteem in de praktijk zal gaan 
werken. Ook wordt beoordeeld of voldoen-
de dekkingsgraad is te verwachten, zodat  
de inspanningen in verhouding staan tot  
de opbrengsten voor het toezicht.

In behandeling nemen
De procedure tot acceptatie kent twee 
belangrijke fasen: in behandeling nemen  
en beoordelen. Nadat de schema-eigenaar 
het schema hee" aangemeld via postbus 
kwaliteitssystemen@nvwa.nl, stuurt de 
NVWA een zel%eoordelingsformulier aan 
de schema-eigenaar. In mei hadden zich  
via deze weg twintig schema-eigenaren  
aangemeld. De NVWA beoordeelt vervol-
gens het in gevulde formulier en bepaalt op 
hoofd lijnen in welke mate aan de gestelde 
criteria is of kan worden voldaan. Tijdens 
een intakegesprek met de schema-eigenaar 
wordt de aanvraag meer in detail besproken 
om in te schatten of het kwaliteitssysteem 
op termijn kan voldoen aan de gestelde  
criteria. Als dat op dat moment op enkele 
punten nog niet het geval is, wordt een 
intentieverklaring gevraagd van de sche-
ma-eigenaar. Op basis van het gesprek en 

de eventuele intentie-
verklaring neemt de 
NVWA een besluit tot 
verdere behandeling 
van de aanvraag. Wan-
neer er onvoldoende 
garanties zijn dat aan 

alle criteria kan worden voldoen, kan het 
beoordelingstraject al stoppen. Bij een  
positief besluit wordt dit door de NVWA 
gemeld bij Ketenborging.nl. Het schema is 
dan ‘in behandeling’ genomen. Dit wordt 
vermeld op de website. Op dit 
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Bedrijven moeten kritischer zijn op het gedrag van hun leveranciers en afnemers.

moment hebben zes schema’s deze status. 
De andere schema’s zijn na het intake-
gesprek afgevallen of beraden zich op  
de stappen om aan de criteria te kunnen 
voldoen. 

Beoordelen
Wanneer de aanvraag in behandeling is  
genomen, stelt de NVWA een behandelplan 
op. Daarin worden de stappen omschreven 
die de autoriteit en de schema-eigenaar 
moeten zetten om te beoordelen of het  
systeem geaccepteerd kan worden. Het  
plan omvat onder meer de punten die de 
eigenaar eventueel nog moet aanpassen  
met de termijnen daarvoor, de beschrij  ving 
van de veri!catie en de te verwachten ter-
mijnen van a&andeling. 
De NVWA start dan met de bureaustudie, 
een beoordeling van alle criteria aan de 
hand van normen, procedures en proto-
collen die in het schema zijn opgenomen. 
Daarbij kan de autoriteit ook onderzoek  
doen naar de werking van het schema door 
de schema-eigenaar zaken te laten aantonen 
in het systeem. Met de schema-eigenaar 
worden afspraken gemaakt over de uitwis-
seling van gegevens, zoals de actuele lijst 
van deelnemende bedrijven. 

De NVWA tre" nu de voorbereidingen om 
met de eerste bureaustudies te gaan starten. 
De verwachting is dat deze in juli of augus-
tus zijn afgerond. Na de bureaustudie vindt 
weer een besluit plaats of de volgende stap 
gezet kan worden, de veri!catie in de  
praktijk. De NVWA kan in deze fase  
retrospectief onderzoek doen om te zien 
hoe de naleving in het verleden is geweest 
bij deelnemende bedrijven. Daarvoor  
worden gegevens uit de handhaving  
geraadpleegd. De veri!catie in de praktijk 
omvat een random en statistisch onder-
bouwde steekproef van audits en inspec- 
ties in deelnemende bedrijven. De NVWA  
ontwikkelt daarvoor een nieuwe methode 
die moet uitwijzen of de praktijk overeen-
komt met dat wat het systeem beloo". Er 
zal gewerkt worden met zogenoemde 
knock-outsituaties. Wanneer ernstige  
overtredingen worden vastgesteld, kan  
de veri!catie stoppen. Vooraf zal de  
NVWA bepalen welk minimumniveau  
van naleving bepalend is voor acceptatie. 
Pas als alle stappen zijn doorlopen en de 
toetsingscommissie positief hee" geadvi-
seerd, wordt tot acceptatie overgegaan. De 
hele procedure van aanvraag tot acceptatie 
neemt naar verwachting een hal'aar tot  

een jaar in beslag. Vooral in deze fase moet 
de NVWA nog veel inregelen en ontwikke-
len. De eerste schema’s kunnen op zijn 
vroegst dit najaar worden geaccepteerd.
Als het proces vanwege tekortkomingen is 
gestopt, zal het traject verder uitlopen en 
kan het zijn dat het schema opnieuw moet 
worden aangemeld voor beoordeling. Dat 
laatste kan alleen als aantoonbare verbete-
ringen zijn aangebracht. 
Wanneer systemen niet aan alle criteria 
kunnen voldoen, vindt geen acceptatie 
plaats voor vermelding op Ketenborging.nl. 
Kunnen deze systemen desondanks dezelf-
de garanties geven voor de naleving door 
bedrijven, dan kan de NVWA het systeem 
toch beoordelen en tot de conclusie komen  
dat aangepast toezicht ook mogelijk is. Er 
vindt dan alleen vermelding plaats op de 
website van de NVWA.

Kritischer zijn
Voor de NVWA is nieuw dat private sys-
temen beoordeeld worden. Anders dan  
bij handhaving, is dit een proces waarbij  
er vertrouwen in de werking van een sys-
teem moet ontstaan, wat moet leiden tot 
aan gepast toezicht. Verwacht wordt dat  
de investering zich zal terugbetalen. Dat  
zal de komende jaren moeten blijken. De 
NVWA zal per saldo meer tijd vrij moeten 
kunnen maken om notoire overtreders  
hard aan te blijven pakken en de werking 
van private systemen te kunnen blijven 
monitoren.
Om ketens te versterken, is het niet alleen 
zaak dat private systemen zich versterken. 
Bedrijven in de keten zullen kritischer 
moeten zijn op het gedrag van hun leve-
ranciers en afnemers en daar ook zelf naar 
moeten gaan handelen. Het willens en 
wetens in stand houden van mala!de of 
zwakke schakels schaadt uiteindelijk ieder-
een in de keten, tot en met de consument. 

• HANS BEUGER •

H. Beuger, coördinerend specialistisch adviseur NVWA,  

j.f.m.beuger@nvwa.nl
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