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Riskplaza wil
NVWA-erkenning

Voedingsmiddelenbedrijven zijn ver-
antwoordelijk voor de producten die  
zij inkopen en op de markt brengen.  
Uiteraard moet van deze producten de 
voedselveiligheid zijn geborgd. Afnemers 
mogen echter niet alleen vertrouwen op  
het voedselveiligheidscerti!caat van hun 
leverancier. Zij zijn zelf verantwoordelijk 
voor de veri!catie van de voedselveiligheid 

Om de veiligheid van grondstoffen en producten te garanderen, 
heeft het Productschap Akkerbouw in 2008 Riskplaza opgezet. 
Sinds 2014 is dit systeem ondergebracht in een stichting. Een 
erkenning van de NVWA moet zorgen voor meer internationaal 
draagvlak. Om die te verkrijgen, zijn diverse aanpassingen nodig. 

van de grondsto"en daadwerkelijk kunnen 
garanderen. Doen zij dat, dan hoe# hun 
afnemer niet zelf de veiligheid te veri!ëren. 

Van productschap naar stichting
Het productschap hee# tot 2014 Riskplaza 
verder ontwikkeld en beheerd. Toen het 
productschap werd opgeheven, is het 
beheer overgedragen aan de Stichting  
Riskplaza. Het stichtingsbestuur vertegen-
woordigt stakeholders uit de voedingsmid-
delenindustrie en de certi !catiewereld. In 
de stichting overleggen deskundigen en 
belangenbehartigers van de verschillende 
sectoren uit de voedingsindustrie, certi!-
cerende instellingen (CI’s) en de NVWA. 
Deze deskundigen stellen een ‘gezamen-   
lijke waarheid’ vast over het benoemen en  
borgen van grondstofrisico’s. Zij bepalen 
direct en exclusief welke informatie over 
welke grondsto"en in de databank wordt 
gezet. Tevens bepalen zij de inhoud van  
het auditreglement voor de Riskplaza- 
audit+-norm. Via een ona$ankelijke  
systeemdeskundige houdt de stichting  
toezicht op de kwaliteit van de audits 
die CI’s voor haar uitvoeren. 

Veri!catie 
Bij een Riskplaza-audit+ voert een certi!ce-
rende instelling bij een deelnemend bedrijf 
een aanvullende audit uit op het al aanwezi-
ge voedselveiligheidscerti!caat – HACCP, 
IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000 of een 
goedgekeurde hygiënecode. Bij deze aan-
vullende audit gaat het om de borging  
van de voedselveiligheid van ingrediënten.  

van grondsto"en. Voor veel ondernemers  
is dit een probleem, ook al omdat elke  
leverancier op zijn manier de veiligheid  
van de grondsto"en borgt. Daarom is de 
Riskplaza-databank ontwikkeld, waarin  
de gegevens zijn opgeslagen van alle deel-
nemende leveranciers. Zij worden via  
het Riskplaza- audit+-systeem bezocht.   
Gecontroleerd wordt of zij de veilig heid 

CERTIFICERING STANDAARDEN

Kent u de gevaren van al uw ingrediënten?
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Tijdens de audit moet een bedrijf kunnen 
aantonen dat de mogelijke gevaren van elk 
ingrediënt worden beheerst. De mogelijke 
gevaren en de beheersmaatregelen die  
CI’s bij de audit toetsen, staan in de Risk-
plaza-database. Leveranciers kunnen de 
beheersing van de gevaren sinds 2008  
laten toetsen door een aangesloten CI. Is  
de borging in orde, dan wordt het bedrijf  
in de lijst met Riskplaza-audit+-bedrijven 
opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van het audit+- 
reglement is het integriteitsprogramma. 
Binnen dit programma vindt toezicht  
plaats op de werkwijze van CI’s die door 
Riskplaza zijn erkend, door onder andere 
het bijwonen van audits en bureau-audits 
door de systeemdeskundige. Doel is het 
borgen van de juiste toepassing van het  
systeem zodat afnemers kunnen vertrou-
wen op leveranciers die Riskplaza hee# 
goedgekeurd. 

Bureau-audit
Vast onderdeel van  het toezicht op de  
CI’s die de stichting hee# aangewezen, is 
een bureau-audit door de systeemdeskun-
dige. Deze deskundige beoordeelt of in de 
kwali!catieprocedure van de CI alle eisen 
voor de auditor en de Riskplaza-coördina-
tor van de aangewezen CI’s uit Riskplaza 
zijn overgenomen en of deze juist worden 
toegepast in de praktijk.
De systeemdeskundige voert jaarlijks  
steekproefsgewijs een aantal bijwoningen 
van Riskplaza-audits op locatie uit om  
de werkwijze van de auditor en de CI te 

controleren. Een bijwoning is een reguliere 
Riskplaza-audit+ bij een bedrijf waarbij de 
systeemdeskundige de auditor beoordeelt. 
Doel van een bijwoning is het toetsen van 
de competentie van de auditor. 
Stichting Riskplaza hecht grote waarde  
aan de integriteit van het systeem. Het 
audit+-reglement wordt de komende  
tijd verder ontwikkeld om een optimale  
werking van het integriteitsprogramma te 
bewerkstelligen. Zo wordt er een hoofd-
stuk opgenomen over het interventie-
beleid. Een ander belangrijk speerpunt  
is, mede in het licht van Ketenborging.nl,  
dat het Riskplaza audit+-schema wordt 
aangevuld met eisen volgens RvA R13 
(Reglement voor de Beoordeling en 
Acceptatie van Schema beheerders) en  
RvA T033 (Beoordeling van Schema’s  
voor Conformiteitsbeoordeling). De  
CI’s worden geaccrediteerd volgens  

NEN/ISO17021 (Eisen voor instellingen  
die audits en certi!catie van manage-
mentsystemen uitvoeren).

Ketenborging.nl 
Als privaat systeem vindt Riskplaza het 
belangrijk dat de voedselveiligheid op het 
hoogst mogelijke niveau wordt geborgd. 
Daarom hee# de stichting zich aangemeld 

‘ Toetsing door RvA levert 
internationaal draagvlak’

bij Ketenborging.nl. Dit initiatief van de 
Taskforce Voedselvertrouwen wil bedrijven 
uit de voedselketen een overzicht bieden 
van kwaliteitssystemen, erkend door de 
NVWA, die voldoen voldoen aan strenge 
criteria van voedselveiligheid en -integriteit. 
Zie het artikel op pagina 10. 
De NVWA stelde een procedure op om 
ervoor te zorgen dat alle systemen met 
dezelfde zorgvuldigheid worden beoor-
deeld. Inmiddels heeft de autoriteit een 
aantal schema’s in behandeling genomen, 
zoals is te zien op Ketenborging.nl.  
Pas als uit het intakegesprek met de  
schema-eigenaar blijkt dat het schema  
op te overziene termijn aan de criteria 
denkt te kunnen voldoen, wordt het in 
behandeling genomen. De schema- 
eigenaren mogen zelf beslissen of ze  
worden vermeld op Ketenborging.nl  
als ‘in behandeling’. Voor Riskplaza 
bestond daarover geen enkele twijfel.  
Na deze fase volgt de beoordeling. Het 
kan een halfjaar tot een jaar duren  
voordat de NVWA het schema volledig 
accepteert. 

Raad voor Accreditatie
Als voorbereiding op de aanmelding bij 
ketenborging.nl hee# Riskplaza een self 
assessment uitgevoerd. Daarna volgde er 
een intakegesprek met functionarissen  
van de NVWA. Riskplaza voldeed aan de 

meeste criteria. Er 
waren echter nog een 
paar missing links. Zo 
hee# de Raad van  
Accreditatie (RvA) het 
schema nog niet geac-
cepteerd. Zowel de RvA 

als de NVWA moet het systeem toetsen en 
dan volgen er nog steekproeven bij bedrij-
ven die Riskplaza Audit+ gebruiken. Met de 
toetsing door de RvA ontstaat er erkenning 
en herkenning bij buitenlandse bedrijven. 

• SJOERD KANTERS •

S. Kanters, directeur Riskplaza, sjoerdkanters@ 

riskplaza.nl

Het Riskplaza-auditschema wordt uitgebreid met een hoofdstuk over het interventiebeleid.


