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VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

‘ Leg risicomanagement 
vast in wetgeving’

Degenen die eind september de bijeenkomst 
‘Risico-inschatting en risicomanagement’ van 
de Nieuwsbief VoedselVeiligheid en VMT bij-
woonden, waanden zich die dag in een emoti-
onele rollercoaster. De tegenstellingen waren 

groot. Frans van Knapen, verbonden aan het 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) 
wond er geen doekjes om: de overheid moet 
de verantwoordelijkheid voor de vleeskeuring 
bij de producent laten, waar de NVWA dan 

Bedrijven als Danone en Ahold minimaliseren hun risico’s voor 
voedselveiligheid en fraude, maar ook voor duurzaamheid.  
Kijkend naar grote incidenten concludeert Pieter van Vollen- 
hoven echter dat bedrijven niet voldoende hun verantwoordelijk-
heid nemen bij het managen van risico’s. Hij wil daarom de 
beginselen van risicomanagement in wetgeving vastleggen.

Wet verplicht en uniformeert

toezicht op uitoefent. Hij uitte onder meer kri-
tiek op de positie van de NVWA die “niet 
naast de minister staat, maar ergens is wegge-
mo�eld in een ambtenarenapparaat van EZ. 
�orbecke zou zich in zijn graf hebben omge-
draaid.” Van Knapen vond een medestander in 
Pieter van Vollenhoven, hoogleraar Risk 
Management aan Universiteit Twente. “Over-
heidsinspecties moeten niet langer automa-
tisch een verlengstuk zijn van politiek en open-
baar bestuur. Zij moeten het publieke belang 
dienen. De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) onderschrij� 

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven: “De risico’s die resulteren in een ramp zijn altijd al intern bekend; dat is nog het ergste.”
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‘ Mag intern toezicht extern 
toezicht waarschuwen?’

dit ook. De vraag is dan wel waar ze dan onder 
moeten ressorteren, rechtstreeks onder de 
Tweede Kamer? Ook zou iedere inspectie elk 
jaar een staat van de veiligheid moeten op-
maken en daarover moeten rapporteren aan 
Tweede Kamer en bewindslieden.”

Richtlijnen om fraude tegen gaan
Petra Wissenburg van Danone liet zien hoe 
het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid 
oppakt om fraude tegen te gaan. Fraude is een 
veelzijdig en sterk toenemend probleem (zie 
� guur 1), aldus de Food Safety External A� airs 
& Strategic Projects director. De USP hee�  
inmiddels 2.100 fraudegevallen in haar data-
base, een volgens Wissenburg conservatief 
cijfer. “Geschat wordt dat er met 10% van de 
grondsto� en en voedingsmiddelen wordt 
gefraudeerd.”
Wissenburg is voorzitter van de voedselfrau-
dedenktank die eisen, de zogeheten key ele-
ments, opstelt voor het Guidance Document 
(versie 7) van GFSI. Het bedrijfsleven moet 
daaraan voldoen met ingang van 2016. Aan 
die key elements voor fraude voldoen, zal 
volgens Wissenburg niet gemakkelijk zijn. 
“Fraude kent andere risico’s, andere drijfveren, 
andere kwetsbaarheden dan die we tot nu toe 
bij voedselveiligheid gewend zijn.” Om deze 
reden werkt SSAFE (www.ssafe-food.org), in 
samenwerking met de Universiteit van Wage-
ningen en VU Amsterdam, aan een voedsel-
fraudetool die bedrijven helpt bij het in kaart 
brengen van hun kwetsbaarheden. Deze zal 
begin volgend jaar verschijnen.

Risicopro� elen toeleveranciers AH
Net als Danone hee�  Albert Heijn te maken 
met zeer complex geworden ketens. Anita 
Scholte op Reimer, director Quality Assurance 
and Product Realisation, Koninklijke Ahold, 
gaf daarover een aardig inkijkje. Albert Heijn 
voert circa 15.000 eigen merkproducten. Die 
van food zijn a� omstig van 1.285 leveranciers 
met 2.883 productielocaties (last stage of pro-
duct). Bij het in kaart brengen van de poten-
tiële risico’s wordt onderscheid gemaakt naar 
product(voedsel)veiligheid, fraude (veel meer 
risicogestuurd i.p.v. incidentgestuurd), duur-
zaamheid, social en gezondheid. Scholte op 

Reimer: “Potentiële risico’s zijn er dus veel, 
maar wat zijn nu de werkelijke risico’s? Voor 
voedselveiligheid doen we dat via potentieel 
gevaar x kans x eigen bedrijfssysteem te vatten 
in een risicocategorie. De afgelopen jaren zijn 
we druk bezig geweest om al onze producten 
en leveranciers op deze manier (zie � guur 2, 
red.) te beoordelen. Een voorbeeld. Filet ame-
ricain is een hoog-risico product, maar Hilton 

Foods, die goede systemen hee�  en een trans-
parante supply chain, is een laag-risico leve-
rancier. Daarmee komt dit product in risicoca-
tegorie 3. Wat houdt dit in? Een positieve 
release bij de leverancier, iets dat we daarvoor 
ook al deden. In SAR 4, onze hoogste risico-
categorie, zaten bijvoorbeeld mango’s uit Bra-
zilië waarmee we bij acties onze hoofdstroom 
aanvulden. Daarvan hebben we besloten te 
stoppen, en minder volle schappen voor lief te 
nemen.”
Maar de wereld verandert, dus ook de risico’s. 
Scholte op Reimer: “Plus hee�  een mooi schap 
met insecten. Die vallen niet onder de de� nitie 

van de novel food-verordening. Aanbieders 
hoeven dus niet aan EFSA-richtlijnen te vol-
doen, maar moeten zelf een risicoanalyse 
uitvoeren. Ik heb die van Plus niet gezien, 
maar vraag me wel oprecht af hoe deze is uit-
gevoerd. Hoe weten we nou waar we insecten 
op moeten testen en hoe weten we naar welke 
toxines we moeten kijken. Een moeilijk vraag-
stuk waar we wel over na moeten denken!” 

Ook voor fraude brengt 
Albert Heijn de risico’s in 
kaart, maar dan per pro-
ductcategorie. “Een van 
de aspecten die wij daar-
bij meenemen is de � nan-
ciële situatie van een 

bedrijf; hoe hard is het nodig dat zij even wat 
extra geld verdienen.”
Met duurzaamheid is AH al jaren bezig. 
“Jaarlijks voeren wij van onze belangrijke 
ingrediënten wereldwijd een risicoanalyse 
voor duurzaamheid uit (zie � guur 3, red.).
Daarbij worden we geholpen door tal van 
externe partijen, waaronder ngo’s”, aldus 
Scholte op Reimer. “Wat is er het afgelopen 
jaar gedaan, waar zitten de risico’s, hebben we 
risico’s weten te mitigeren, zijn er nieuwe risi-
co’s. Een voorbeeld is de Groene Sinterklaas 
actie in de herfst van 2009 van Oxfam Novib 
voor duurzame, eerlijke chocolade. We hebben 

Figuur 1. Fraude is een veelzijdig en sterk toenemend probleem. (Bron: GFSI)
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daarvoor een policy geschreven en deze snel 
naar buiten gecommuniceerd. Al onze choco-
lade, ook die op bijvoorbeeld koekjes, is nu 
UTZ-gecerti� ceerd.” 
Geldt uw betoog ook voor A-merken?, luidde 
een vraag vanuit de zaal. Scholte op Reimer: 
“Als je een tv koopt die stuk gaat, dan ga je 
daarmee naar de winkel en niet naar Philips. 
Die trend zien we ook in de supermarkt. Pro-
bleem waar we daarbij tegenaan lopen, is dat 
A-merkfabrikanten niet willen dat wij in hun 
keuken kijken. Toch is dat iets waarover we 
met elkaar in gesprek moeten.”

Risicomanagement bij wet regelen
Leg de beginselen van risicomanagement vast 
in wetgeving. Van Vollenhoven, naast hoogle-
raar Risk Management tevens voorzitter van 
de Stichting Maatschappij en Veiligheid, hield 
daarvoor een vurig pleidooi. Naar de stellige 
overtuiging van deze voormalig voorzitter van 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV - 
2005-2011) neemt het bedrijfsleven onvol-
doende zijn eigen verantwoordelijkheid bij het 
voorkomen van incidenten en rampen. “Het 
kwam regelmatig voor dat niet alle risico’s wer-
den afgedekt én ook dat men zich niet aan de 
regels hield. Hoe kon dit ontstaan? Verant-
woordelijkheden zijn niet altijd duidelijk, 
interne toezichthouders stellen � nancieel 

gewin boven veiligheid, een gebrekkige com-
municatie…. Het ergste nog is dat de risico’s 
binnen de organisatie al bekend zijn. Van Vol-
lenhoven wijt deze situatie aan de onduidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen over-
heid en bedrijfsleven (en maatschappij). “Dat 
kan niet in een tijd waar zelfregulering en toe-
zicht op afstand hoogtij vieren.” Volgens de 
hoogleraar werkt zelfregulering als een kataly-
sator. “In de eerste plaats omdat overheidstoe-
zicht vermindert en zich richt op de meest risi-
covolle sectoren. In de tweede plaats is zelfre-
gulering vaak gebaseerd op sectorafspraken 
die geen algemeen verbindend karakter heb-
ben en zich dus onttrekken aan het overheids-
toezicht en tot slot omdat de overheid niet te 
lastig, niet te scherp er bovenop wil zitten 
omdat dit als betuttelend kan worden ervaren. 
Inspecties worden aangekondigd en gaan niet 
door als het een bedrijf niet uitkomt. Daar-
naast wordt veel meer gewerkt met systeem-
toezicht, papieren controles vervangen fysieke 
inspecties; de kosten worden belangrijker dan 
de kwaliteit van de controle. 

Intern toezicht beter communiceren
Van Vollenhoven: “De discussie die ik graag 
bij u achterlaat, is: wat mag je van het interne 

toezicht van een organisatie verwachten? In 
hoeverre kan deze ona� ankelijk zijn? Mag het 
intern toezicht bijvoorbeeld het externe toe-
zicht waarschuwen als er misstanden zijn of 
mogen zij – net als extern toezicht – een afde-
ling/vestiging totaal sluiten als deze zich niet 
aan de regels houdt. In een tijd van toenemen-
de zelfregulering moet deze discussie worden 
gevoerd!”
Hans Nieuwlands, algemeen directeur van het 
Instituut van Internal Auditors Nederland 
(IIA), deelde Van Vollenhovens ervaring 
gedeeltelijk. “Vaak zijn risico’s in de organisatie 
bekend, maar niet altijd op het hoogste niveau. 
Bijvoorbeeld omdat de verantwoordelijke ver-
moedt dat er voor verbetermaatregelen geen 
budget is.
Volgens Nieuwlands moet het risicomanage-
ment duidelijk(er) laten zien waar het mee 
bezig is. “Onderzoek of een incident elders 
ook binnen de eigen organisatie mogelijk is. 
Zo ja, informeer de top, zodat deze weet wat er 
speelt en er aandacht voor hee� . Maak daarbij 
gebruik van het momentum dat ontstaat als 
gevolg van een incident.”

• HANS DAMMAN •

Figuur 2. Albert Heijn heeft zowel 

voor voedselveiligheid als fraude 

producten op basis van product- en 

leveranciersrisico’s in risicocategorieën 

ingedeeld. (Bron: AH)

Figuur 3. Albert Heijn heeft ook 

voor duurzaamheid een 

risicoanalyse uitgevoerd, niet per 

product/leverancier combinatie, 

maar per productcategorie.

(Bron: AH)
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