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Nederland gidsland
De NVWA, Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, ziet al bijna tien jaar de 
voor delen om private kwaliteitssystemen 
een rol te geven bij het toezicht. Vandaar 
dat er gezamenlijke projecten zijn geweest 
met schema-eigenaren en certi!catie- 
instellingen. Ook zijn contacten gelegd  
en adviezen gegeven bij het Global Food  
Safety Initiative (GFSI) en is er nationaal  
en internationaal over gesproken door de 
NVWA. 
Dit alles hee" echter de afgelopen jaren 
nog niet geleid tot een brede acceptatie 
van systemen en aanpassing van het  
toezicht. Een uitzondering hierop zijn  
de zeven nationale controlesystemen  
die gebaseerd zijn op de hygiënecodes 
in de horeca en ambachtelijke sector  
(zie nvwa.nl). Voor deze systemen zijn  
de eisen duidelijk aangescherpt. Inmid  - 
dels voldoen de private partijen aan de  
strengere eisen. Deelnemende bedrijven 
krijgen dan ook aangepast toezicht.

Strenge beoordeling 
Met de criteria voor zelfcontrolesystemen 
van de Taskforce Voedselvertrouwen is de 
tijd van adviseren voorbij. De adviezen 
waren gericht op het versterken van het  
private systeem zelf, want alleen dan  kan 
dat leiden tot vertrouwen bij toezicht-
houders. Voortaan bepaalt een strenge 
beoordeling of systemen meetellen of niet.  
Tijdens het GFSI-congres in Kuala Lumpur 
dit voorjaar kon de NVWA deze nieuwe 
aanpak op internationaal niveau meedelen. 
Die Nederlandse aanpak zal ook gevolgen 
hebben voor de internationale standaarden. 

Onaangekondige audits
Om de betrouwbaarheid van certi!catie te 
verhogen, zullen systemen beter moeten 

onaangekondigde controles zijn nu aan  
de beurt om te worden ingevoerd. Vanaf 
komend jaar zijn ze verplicht voor alle  
schema’s. 

Private systemen 
Het GFSI gaf dit voorjaar andermaal aan 
dat Nederland gidsland is voor private 
ondersteuning van de o#ciële controles. 
Die mening wordt gedeeld door buiten-
landse autoriteiten, die met belangstelling 
de ontwikkelingen in Nederland volgen. 
Eigenlijk zitten autoriteiten in de hele 
wereld met dezelfde vraag: hoe kunnen  
wij vertrouwen op private systemen?
Dat Nederland gidsland is, schept ook  
verplichtingen. De NVWA hee" daarom 
alle Europese collega-autoriteiten uit - 
ge nodigd om samen te gaan werken aan  
een Europese benadering van het onder-
werp privaat-publiek. 
Inmiddels is een werkgroep gestart met 
daarin Groot-Brittannië, Duitsland,  
Frankrijk, België, Finland, Denemarken, 
Noorwegen en Nederland. Deze werk-
groep zal nog dit jaar de alge mene princi-
pes, de criteria voor de beoordeling en 
aanbevelingen voor aangepast toezicht 
opleveren.  
Volgend jaar komt de FVO, Food and  
Veterinairy O#ce van de Europese  
Commissie, naar Nederland om te kijken 
wat onze ervaringen zijn en hoe wij de 
zaken aanpakken. Europa wil hiervan 
leren. Een geweldige kans die nu voor  
het grijpen ligt. Dus schema-eigenaren  
en certi!cerende instellingen: demonstrate 
your systems work!
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presteren. Niet alleen wat betre" de kennis 
en kunde van de auditoren, maar ook wat 
betre" de normering. Van gecerti!ceerde 
bedrijven mag je het rapportcijfer acht 
 verwachten en geen mager zesje of zelfs  
een onvoldoende.
Schema-eigenaren zullen moeten nagaan  
of bedrijven het hele jaar door het hoge 
kwaliteitsniveau handhaven. Dat kan  
worden bereikt tussentijdse, onaange-
kondigde controles uit te voeren. Met 
daarbij behorende stevige sancties bij niet 
naleven – het lijkt me dat een certificaat 
direct wordt geschorst en de keten én de 
NVWA hierover worden geïnformeerd – 
kan dit een e$ectief middel zijn om de 
bedrijven bij de les te houden. 
Tot voor kort leidde invoering van onaan-
gekondigde audits tot veel discussie, vooral 
over de praktische uitvoerbaarheid en de 
!nanciering ervan. Na een aantal fraude-
zaken hee" het GFSI snel ingezien dat  
fraude de voedselveiligheid kan schaden  
en dat het voorkomen ervan onderdeel 
moet worden van de beheersing. Ook de 


