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Voorwoord
Een van de speerpunten van het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector (juni
1999) is het versterken van de controle en handhaving van de kwaliteitsregelingen van het
productschap. In de eerste helft van 2000 is het beleidskader opgesteld en is de bestaande situatie
geëvalueerd. Op basis daarvan is een aantal verbeterpunten geformuleerd.
Deze publicatie bevat het beleidskader en een opsomming van de verbeterpunten. Het document is
opgesteld in overleg met de Stuurgroep PvA versterking kwaliteitsborging diervoedersector, waarin
naast de geldingen in de diervoedersector ook de verkende sectoren (zuivel, vlees, pluimveevlees en
eieren) participeren. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden in de Commissie
Kwaliteitsaangelegenheden Diervoedersector.
Het Algemeen Bestuur heeft het beleidskader op 14 juni 2000 in een openbare vergadering
vastgesteld. Het secretariaat en de Keuringdienst Diervoedersector zijn daarbij opgedragen uitvoering
te geven aan de verbeterpunten.
De verbeterpunten hebben betrekking op een breeds scala van aspecten, te weten bestuurlijke
aansturing, uitvoeringsorganisatie, werkwijze, programmering, rapportage, handhaving, externe
toetsing, rijkstoezicht en samenwerking met andere keuringsinstellingen van overheid en
bedrijfsleven.
Den Haag, 19 juni 2000

J. den Hartog
secretaris
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Samenvatting en conclusies
In juni 1999 heeft het Productschap Diervoeder het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging
diervoedersector vastgesteld. De hoofddoelstelling van het Plan van Aanpak is het stelsel van
normering, borging en controle & monitoring zodanig te versterken, dat het gewenste kwaliteitsniveau
voor diervoeders, in relatie tot de veiligheid van de dierlijke producten voor de consument, afdoende
gewaarborgd wordt. Dit verbeterde en versterkte stelsel dient blijvend het vertrouwen te genieten van
de consument, alsmede van de andere ketenpartijen in de dierlijke productie en afzet en van de
rijksoverheid.
Een van de subdoelstellingen van Het Plan van Aanpak is het versterken en waar nodig verbeteren
van de controle en de handhaafbaarheid in de diervoederketen. De controles (verificatie en
monitoring) dienen kwalitatief en kwantitatief op een adequaat niveau uitgevoerd te worden. De
recente affaires met dioxine in Braziliaanse citruspulp (1998) en Belgische voedervetten (1999) leren
dat niet langer kan worden volstaan met een bijstelling op onderdelen. Een integrale vernieuwing is
gewenst, afgestemd op de systematische benaderingswijze zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak.
Tevens is herijking noodzakelijk vanwege de door de rijksoverheid in voorbereiding zijnde Kaderwet,
waarbij de rijksoverheid haar eigen taken zal herbezien en haar eigen verantwoordelijkheid omtrent
controle en toezicht versterken.
Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de huidige situatie wat betreft de organisatie en werkwijze van
de inspecties en controles vanwege het productschap. Deze beschrijving maakt transparant hoe de
organisatie en werkwijze bij de uitvoering van de inspectie- en controlewerkzaamheden zijn.
Hoofdstuk 3 bevat een aantal aandachts- en verbeterpunten. In dit hoofdstuk worden de verschillende
aspecten van de diervoedercontrole beoordeeld in relatie tot de doelstellingen van het Plan van
Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector. Daarbij zijn onafhankelijkheid, deskundigheid
en transparantie de belangrijkste toetsingscriteria naast kwaliteit, accuraatheid en samenwerking in de
keten.
Uit dit hoofdstuk blijkt dat onafhankelijkheid en deskundigheid voldoen aan de internationale
standaard die hiervoor geldt, en dat de onafhankelijkheid tevens aanvullend met wettelijke
waarborgen omgeven is. De voorgestelde verbeterpunten liggen met name op het vlak van
transparantie, kwaliteit en accuraatheid.
De volgende verbeterpunten worden voorgenomen:
1. Bestuurlijke aansturing: De participatie in beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de controle
wordt uitgebreid tot de (andere) stakeholders buiten de diervoedersector in de dierlijke
productieketens (melk, rund- en varkensvlees, pluimveevlees en eieren).
2. Uitvoeringsorganisatie: Bezien zal worden op welke wijze binnen de uitvoeringsorganisatie van
het productschap de verantwoordelijkheid voor het controlebeleid enerzijds en voor de uitvoering
en rapportage van de controle anderzijds vanuit het oogpunt van functiescheiding helderder
gepositioneerd kan worden.
3. Werkwijze: De werkwijze van de KDD zal worden bijgesteld indien bij bedrijven reeds ISO-audits
door derden zijn of worden uitgevoerd waarin systeemeisen uit de GMP-regeling reeds
beoordeeld zijn.
4. Programmering (1): De controleprogrammering wordt gebaseerd op de risicoanalyses van
voedermiddelenstromen waarbij nadrukkelijker dan voorheen rekening wordt gehouden met a) de
meest relevante stadia van voortbrenging (incl. veehouderijfase), b) de prioritaire stoffen en c) de
frequentie van controle en monstername.
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5. Programmering (2): De controlecapaciteit wordt flexibel aangepast aan de vereiste controle- en
toezichtwerkzaamheden, waarbij pieken in werk (bij introductie van nieuwe regelingen)
opgevangen worden door het tijdelijk inschakelen van daartoe gekwalificeerde inspectieinstellingen.
6. Rapportage: Het managementinformatiesysteem voor de vastlegging van controlebevindingen, de
gestructureerde rapportage, voortgangsbewaking e.d. dient in 2000 geoptimaliseerd te worden.
7. Handhaving: Het handhavingarsenaal (strafrechtelijke en administratieve sanctionering) wordt
uitgebreid met tuchtrechtelijke maatregelen. De introductie zal gepaard gaan met een goede
voorlichting.
8. Externe toetsing (1): De accreditatie van PDV op basis van EN 45011 dient uiterlijk in 2000
afgerond te worden.
9. Externe toetsing (2): Voor de beoordeling van beoordelingsmethodieken en de kwaliteit van de
controleprocedures, beoordelingscriteria e.d. wordt een commissie van onafhankelijke
deskundigen ingesteld, die gevraagd en ongevraagd het productschap(bestuur) dienaangaande
van advies dient.
10. Rijkstoezicht (1): Indien de in voorbereiding zijnde wijziging van artikel 104 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie (i.v.m. tuchtrechtspraak) tot stand komt zal de aanwijzing van toezichthouders
door een productschap de goedkeuring van de Ministers behoeven.
11. Rijkstoezicht (2): Met het oog op het tot stand komen van de Kaderwet diervoeder en op basis van
de opgedane ervaring zal de invulling van het systeem van 'toezicht op toezicht' nader
geconcretiseerd worden. Daarbij staat uniformiteit met 'toezicht op toezicht' bij soortgelijke
zelfcontrolesystemen in andere sectoren van het agri-business voorop. Tevens dient daarbij het
doel nagestreefd te worden dat de bedrijven door zo weinig mogelijk inspectie-instellingen
gecontroleerd worden.
12. Samenwerking met de inspectie-instellingen van LNV en VWS: Het is noodzakelijk dat de
monitoringprogramma's van de LNV, VWS en PDV onderling worden afgestemd teneinde
efficiëntie en doelmatigheid te bevorderen, binnen de grenzen van ieders eigen
verantwoordelijkheid en het beoogde doel. Ook hier geldt het streven om het aantal
controlelerende instanties op de bedrijven beperkt te houden.
13. Samenwerking met de inspectie-instelling van VROM: Goede afstemming van de
controleactiviteiten door de overheidsinstellingen van LNV en de KDD met de Inspectie
Milieuhygiëne van VROM is dringend gewenst vanwege het grensvlak afvalstof en grondstof voor
de feed – en foodsector.
14. Samenwerking met de inspectie-instellingen in de dierlijke productieketen: Met het oog op de
noodzakelijke uitbreiding van diervoedercontrole op boerderijniveau ('trogcontrole') is afstemming
en samenwerking met controle-instellingen die reeds bij veehouderijbedrijven komen (KCR, SKV,
CPE, GvD, COKZ, e.d.) noodzakelijk. Waar mogelijk zal het productschap zoeken naar
mogelijkheden om de genoemde controle-instellingen – onder coördinatie van de KDD – voor de
diervoercontrole in te schakelen. Ook hier geldt het streven om het aantal controlelerende
instanties op de bedrijven beperkt te houden.
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1 Inleiding
In juni 1999 heeft het Productschap Diervoeder het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging
diervoedersector vastgesteld. De directie aanleiding hiertoe was de Belgische affaire met
dioxinebesmette voedervetten. Daarnaast waren reeds wijzigingen in het kwaliteitsbeleid in gang
gezet door de dioxineaffaire met Braziliaanse citruspulp (1998) en de diermeelsporen in
herkauwervoeders (1999).
De hoofddoelstelling van het Plan van Aanpak is het stelsel van normering, borging en controle &
monitoring zodanig te versterken, dat het gewenste kwaliteitsniveau voor diervoeders, in relatie tot de
veiligheid van de dierlijke producten voor de consument, afdoende gewaarborgd wordt. Dit verbeterde
en versterkte stelsel dient blijvend het vertrouwen te genieten van de consument, alsmede van de
andere ketenpartijen in de dierlijke productie en afzet en van de rijksoverheid.
In de uitwerking van het Plan van Aanpak is duidelijk geworden dat, naast de veiligheid voor de mens
als consument van dierlijke producten, ook de veiligheid voor dier en milieu in de scope betrokken
dient te blijven. Uiteindelijk is altijd al ‘de veiligheid voor mens, dier en milieu’ de centrale doelstelling
van het kwaliteitsbeleid geweest.
Een van de subdoelstellingen van Het Plan van Aanpak is het versterken en waar nodig verbeteren
van de controle en de handhaafbaarheid in de diervoederketen. De controles (verificatie en
monitoring), dienen kwalitatief en kwantitatief op een adequaat niveau uitgevoerd te worden.
In de achterliggende periode zijn er aanzetten geweest tot het intensiveren van de controle door de
Keuringsdienst Diervoedersector (KDD):
de
• op de handel in de vochtrijke voedermiddelen (m.n. de 3 generatieproducten) en het gebruik op
het veehouderijbedrijf (m.i.v. 1998)
• op de mogelijke aanwezigheid van dierlijke eiwitten in herkauwervoeders (januari 1999)
• op dioxine en PCB’s in voedervetten en andere hulpstoffen (kaoliniet e.d.) (juni 1999)
De recente affaires met dioxine in Braziliaanse citruspulp en Belgische voedervetten leren dat niet
langer kan worden volstaan met een bijstelling op onderdelen. Een integrale vernieuwing is gewenst,
afgestemd op de systematische benaderingswijze zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak. De
dieselolieverontreiniging van Indonesische palmolie in oktober - november 1999 onderstreept dit nog
des te meer. Daarbij is het ook van belang de organisatie en werkwijze meer transparant te maken.
In het Plan van Aanpak is gesteld dat de Keuringsdienst Diervoedersector zijn controleprogramma
kritisch dient te bezien en dient te baseren op uitgangspunten en criteria die voortvloeien uit de
risicoanalyses en -beoordelingen in de gehele keten.
Naast zo'n wijziging van het concrete controleprogramma is er ook behoefte aan een beleidskader
omtrent de controle en handhaving vanwege het Productschap Diervoeder.
Dit hangt enerzijds samen met de vragen van de ketenpartijen omtrent de aard en betekenis van deze
controles.
Anderzijds is herijking noodzakelijk met het oog op de door de rijksoverheid in voorbereiding zijnde
Kaderwet, waarbij de rijksoverheid haar eigen taken hieromtrent zal herbezien en haar eigen
verantwoordelijkheid omtrent controle het toezicht zal versterken.
Deze nota geeft in hoofdstuk 2 de beschrijving van de huidige situatie met betrekking tot de
organisatie en werkwijze van de inspecties en controles vanwege het productschap. In hoofdstuk 3
staat een aantal aandachts- en verbeterpunten vermeld. De samenvatting en de conclusies staan voor
hoofdstuk 1 vermeld.
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2 Organisatie en werkwijze
2.1

Juridische context

De controlewerkzaamheden op naleving van kwaliteitsregelingen vanwege het Productschap
Diervoeder zijn juridisch primair gebaseerd op de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). Deze wet biedt
de basis voor zelfregulering en zelfbestuur van sectoren het kader van specifiek daardoor ingestelde
en toegeruste functionele openbare lichamen voor een gehele productkolom: i.c. het productschap.
Het wettelijke doel van het Productschap Diervoeder is werkzaam te zijn ten dienste van zowel het
1
diervoederbedrijfsleven als het algemeen belang .
2

Het productschap is door de SER ingesteld voor de ondernemingen (in alle stadia van de
voortbrenging) waarin:
• voedergewassen worden geteeld
• diervoeder als bijproduct wordt verkregen
• producten van welke aard ook worden verwerkt tot diervoeder, dan wel diervoeder wordt bewerkt
• diervoeder wordt vervoederd
• de handel in diervoeder wordt uitgeoefend
Onder ‘diervoeder’ wordt verstaan iedere stof bestemd om te worden gebruikt als, of te worden
verwerkt in voeder voor dieren.
In 1990 heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het productschap verzocht op
basis van deze eigen publiekrechtelijke verantwoordelijkheid – naast die van de rijksoverheid – ook
inspectie en controle op regelgeving ter hand te nemen (Kwaliteitsbeleidsplan diervoedersector,
oktober 1991). Deze controle is met ingang van 1992 operationeel.
De uitvoering van de controlewerkzaamheden is op basis van artikel 93 en 95 van de Wbo geregeld
Verordening PDV controle diervoedersector 1998. In deze verordening wordt onderscheid gemaakt
tussen
• basiscontrole (algemeen verbindende verordeningen) en
• controle en toezicht op autonome kwaliteits- en keurmerkregelingen (GMP, Japanstandaard, e.d.).
Deze controleverordening heeft een autonome basis op grond van de Wbo; hoewel gebaseerd op
Richtlijn 95/53/EG van de Raad van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de beginselen inzake de
organisatie van de officiële controle op het gebied van de diervoeding.
Ingevolge Verordening PDV controle diervoedersector 1998 bestrijkt de controle vanwege het
productschap in beginsel alle stadia van:
• productie
• de tussenstadia die aan het in het verkeer brengen vooraf gaan
• het in het verkeer brengen zelf (m.u.v. invoer uit derde landen)
• het voorhanden en in voorraad hebben
• het gebruik (incl. vervoedering) van diervoeder(producten).
De keurings- en bemonsteringsprocedure (incl. analysemethoden) voor de basiscontrole en het
beoordelingschema's voor de uitvoering van kwaliteitsaudits e.d. voor de vrijwillige
3
kwaliteitsregelingen zijn vastgelegd in uitvoeringsbesluiten van de voorzitter .
de

4

In haar brief aan de 2 Kamer der Staten-Generaal van 9 juni 1999 en het beleidsvoornemen
diervoeder (21 januari 2000) heeft de Staatssecretaris van LNV meegedeeld het aandeel van de
rijksoverheid in de controle op de naleving te versterken. Dit naast de controles die de Keuringdienst
Diervoedersector reeds verricht. In de toekomst zal de Kaderwet diervoeder hiervoor de basis vormen.

1

Artikel 71 Wbo stelt als doel van bedrijfslichamen: een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de
ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van de die ondernemingen
en van de daarbij betrokken personen behartigen
2
Artikel 10 van de Instellingsverordening akkerbouwproductschappen 1997 van de Sociaal Economische Raad
3
Besluit PDV bemonsterings- en keuringsprocedure diervoedersector 1998 (voor basiscontrole)
Besluit PDV beoordelings- en toezichtprocedure GMP diervoedersector 1998 (voor GMP-audits)
4
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 577 nr. 10
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De toezichtstructuur is als volgt schematisch weet te geven:
Overheidstoezicht LNV
(RVV, AID)
rechtstreekse controle en ‘toezicht
op toezicht’

Raad voor Accreditatie
toezicht vanwege EN-45004
(en in 2000 45011)

PDV/KDD
basiscontroles (verificaties)
GMP-audits

Bedrijfsinterne inspectie en controle (monotoring)
GMP-regeling

2.2
2.2.1

Bestuur en uitvoeringsorganisatie
Bestuurlijk kader

Het bestuur van het productschap is eindverantwoordelijk voor de het controlebeleid, de
programmering (besluitvorming) en de uitvoering hetgeen is vastgelegd in Verordening PDV controle
diervoedersector 1998. Het stelt jaarlijks een controleprogramma en achteraf een jaarverslag van de
uitgevoerde controlewerkzaamheden en -resultaten vast, en brengt beide documenten ter kennis van
de ministers van LNV en van VWS. Voorts stelt het bestuur jaarlijks binnen de begroting het
controlebudget vast.
In het productschapbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van representatieve ondernemers- en
werknemersorganisaties uit alle schakels van de voortbrengingsketen van diervoeders (zie par.2.1).
De - onafhankelijke - voorzitter is benoemd door de Kroon.
Het bestuur heeft voor de advisering omtrent onder meer de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van
de controlewerkzaamheden de Commissie Kwaliteitsaangelegenheden Diervoedersector (CKD)
ingesteld. Deze commissie is bevoegd het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren m.b.t. de
uitvoering van de controleverordening. Het gaat hierbij in het bijzonder om het jaarlijkse
controleprogramma en het jaarverslag, het stellen van voorschriften voor het uitvoeren van controle en
toezicht. In de Commissie Kwaliteitsaangelegenheden Diervoedersector hebben, evenals in het
bestuur, alle geledingen van de diervoederketen zitting. Daarnaast nemen de ministeries van LNV en
van VWS als adviserende leden deel.

2.2.2

Uitvoeringsorganisatie

Ingevolge Verordening PDV controle diervoedersector 1998 heeft het bestuur de secretaris van het
productschap belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening. Voorwaarden omtrent
onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de secretaris zijn vastgelegd in artikel 87 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie. In de genoemde PDV-controleverordening ligt ook vast dat de secretaris bij de
uitvoering van zijn taak gebruik maakt van de Keuringdienst Diervoedersector en - onder voorwaarde
van goedkeuring door het Dagelijks Bestuur - andere inspectie-instellingen of personen onder nader te
stellen waarborgen. Op de interne organisatie is tevens van toepassing het bepaalde in Verordening
PDV bevoegdheden en werkwijze organen en inrichting secretariaat 1999.
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De secretaris is over de uitvoering van de controletaken (uitsluitend) verantwoording verschuldigd aan
het bestuur. Ingevolge Verordening PDV bevoegdheden en werkwijze organen en inrichting
secretariaat 1999 houdt de voorzitter bestuurlijk toezicht op de goede werking van het secretariaat en
de uitvoering door de secretaris van de besluiten van het bestuur (en de voorzitter). Hij is bevoegd de
secretaris daaromtrent aanwijzingen te geven.
De Keuringdienst Diervoedersector is een dienst van het productschap, door het bestuur ingesteld
met Verordening PDV bevoegdheden en werkwijze organen en inrichting secretariaat 1999. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het hoofd en de inspecteurs van de Keuringdienst
Diervoedersector zijn vastgelegd in een Akte van Ondermandaat van de secretaris, alsmede in het
functieprofiel en interne instructies. De coördinatie van de uitvoering van inspecties door eventuele
andere inspectie-instellingen heeft de secretaris gemandateerd aan het hoofd van de KDD. Het hoofd
en de inspecteurs van de KDD zijn beëdigde inspecteurs.
In 1992 is door de diervoedersector om verschillende redenen gekozen voor situering van de controle
en handhaving van de wettelijke en gemeenschappelijke regelingen binnen het Productschap
Diervoeder:
• de onafhankelijke en objectieve positie van het productschap als publiekrechtelijk bedrijfslichaam
ten opzichte van de te controleren bedrijven
• de wenselijkheid om de gehele diervoederketen (grond- en hulpstoffen, enkelvoudige
voedermiddelen en mengvoeders) in de controle en handhaving te betrekken
• een bestuurlijke aansturing en organisatorische uitvoering binnen een reeds bestaande
organisatie waarin alle betrokken partijen deelnemen, hetgeen de doelmatigheid ten goede komt
• korte lijnen tussen beleid (regelgeving) en uitvoering (controle), hetgeen de effectiviteit ten goede
komt
• combinatiemogelijkheid van controle op sectorale kwaliteitsregelingen en wettelijke regelingen
(medebewind), hetgeen uit het oogpunt van doelmatigheid en efficiency van belang is
• aansluiten bij de bestaande wettelijke regelingen voor bezwaar en beroep en het
publiekrechtelijke kader waarin het productschap opereert

2.3
2.3.1

Doel en werkwijze
Doel van de inspecties en controles

De doelstelling van de inspecties en controles vanwege het productschap is onafhankelijk, objectief en
deskundig bevorderen en vaststellen dat bedrijven diervoeders voortbrengen en gebruiken die veilig
zijn voor mens, dier en milieu en in overeenstemming met de regelgeving.
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Wat betreft regelgeving zijn de volgende drie niveaus aan de orde:
a) regelgeving van de Europese Gemeenschap
b) (aanvullende) nationale wetgeving van of vanwege de rijksoverheid (al dan niet in medebewind bij
het productschap), b.v. MINAS-regeling, regeling verbod diermelen, e.d.
c) autonome regelingen (incl. borging van wettelijke voorwaarden bedoeld onder a) en b) in GMP)
van het productschap, veelal gebaseerd op in de dierlijke productieketen gemaakte afspraken.
Deze controle legt zich toe op de beoordeling van de proces- en productkwaliteit en van
kwaliteitsborgingsystemen (GMP, HACCP) in de gehele kolom van voortbrenging (zie par.2.1) van
voedermiddelen.
De controle vanwege het productschap vindt plaats op basis van de autonome, publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid van het in het productschap georganiseerde bedrijfsleven. Dit laat onverlet de
eigen verantwoordelijkheid van de rijksoverheid omtrent de controle en het toezicht op de naleving
van wettelijke voorschriften. Het oogmerk van het productschap is dat de rijksoverheid zoveel als
mogelijk gebruik kan maken van de resultaten van de productschapcontrole (toezicht op toezicht).
De controle vanwege het productschap is van belang om de volgende redenen:
• toezicht en controle op de naleving van de autonome regelingen van het productschap
• inzicht hebben (fact finding) in de praktische knelpunten en mate van realisatie bij de regelingen
van de Europese Gemeenschap, van de rijksoverheid en de autonome regelingen van het
productschap, ten behoeve van een bijdrage aan het beleidsproces
• aantoonbaar en transparant maken jegens rijksoverheid, samenleving en ketenpartijen van de
realisatie van de beleidsdoelen, waarvoor de diervoederketen zich bij monde van het
productschapbestuur verantwoordelijk acht.

2.3.2

Aard van de controle en werkwijze

In de aard van de keuringen spelen aspecten als frequentie, programma en de werkwijze een rol. De
Keuringsdienst Diervoedersector combineert in haar bedrijfsbezoeken verschillende controlevormen.
De specifiek geschoolde medewerkers zijn deskundig op het gebied van
diervoeder(grondstof)productie, EEG- en nationale regelgeving en hebben vaardigheden op het
gebied van het auditen van kwaliteitssystemen (ISO 9001; in 2000 tevens HACCP).
De KDD past de volgende twee hoofdvormen van inspectie toe, die allen verificatie van de naleving en
effectiviteit van de voorschriften en kwaliteitverbetering als hoofddoel hebben:
• onverwachte bedrijfsinspecties en bemonstering
• aangekondigde kwaliteitsaudits.
Onverwacht bedrijfsinspectie en monstername vinden plaats in het kader van de z.g. basiscontrole.
Dit vindt plaats door zowel administratief onderzoek als door visuele beoordeling en door
monstername, op het voldoen aan de regelgeving voor de diervoeders. Monstername maakt
onderdeel uit van de verificatie van de bedrijfsinterne keuringen bij de GMP-bedrijven en van de
landelijke monitoring op specifieke parameters.
Bij constatering van tekortkomingen maakt de KDD ter plekke afspraken met het bedrijf ter
verbetering. Ernstige overtredingen moeten direct aansluitend worden gecorrigeerd, waarna
hercontrole plaatsvindt. In veel van deze gevallen, alsmede bij vermoeden van fraude en bij herhaalde
overtredingen vindt melding aan de AID plaats. De bezoekfrequentie is ten opzichte van vergelijkbare
controlesituaties relatief hoog en varieert van een tot drie bezoeken per jaar, afhankelijk van de
gekozen speerpunten.
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Tijdens deze basiscontroles worden bij GMP-erkende bedrijven tevens de tijdens de voorafgaand
uitgevoerde GMP-kwaliteitsaudits geconstateerde verbeterpunten geverifieerd.
Aangekondigde kwaliteitsaudits vinden plaats op de voorwaarden voor erkenningen, registraties en
5
het GMP- en Labcodekwaliteitssysteem . Niet alleen de administratieve organisatie, maar met name
de implementatie van de voorschriften en de systematische borging ervan in het bedrijf
(kwaliteitsysteem en de toepassing van vereiste beheersmaatregelen) krijgen hierbij de aandacht.
Deze inspecties vinden plaats aan de hand van checklijsten c.q. beoordelingsschema's. Bij
tekortkomingen worden afspraken ter verbetering met het bedrijf gemaakt. Bij ernstige overtredingen
leidt de constatering van een afwijking tot opschorting, intrekking of weigering van de erkenning door
het Productschap. Deze systematiek leidt tot een constante verbetering van het kwaliteitssysteem van
de bedrijven. De bezoekfrequentie is momenteel tenminste jaarlijks, met een uitgebreide
verlengingsaudit elke twee jaar. Bij afwijkingen wordt een tussentijds onverwacht bezoek met een
GMP-controle op afwijkende onderdelen gecombineerd of er wordt een (te factureren) hercontrole
gepland. Bij een GMP-controle wordt de controle op de wettelijke basiskwaliteit meegenomen.
Indien het productschap de inspectie- en controlewerkzaamheden aan derden uitbesteedt, is de KDD
belast met de aansturing en coördinatie ervan.

2.3.3

Programmering

Uitgangspunt ingevolge Verordening PDV controle diervoedersector voor de programmering is dat
controle op de basiskwaliteit plaatsvindt:
• met enige regelmaat
• wanneer het vermoeden bestaat dat de voorschriften niet zijn nageleefd
• in verhouding tot het beoogde doel en met name in het licht van de risico’s en de opgedane
ervaring.
Deze controles bestrijken in principe alle stadia van voortbrenging, maar dienen in het bijzonder
gericht te zijn op de stadia die het meest geschikt zijn voor het voorgenomen onderzoek.
De programmering van de controles c.q. audits ingevolge vrijwillige kwaliteitsregelingen (m.n. GMP en
Labcode) is bepaald door enerzijds de looptijd van een erkenning (twee jaar) en de mate van het
actueel houden van het kwaliteitsysteem door de bedrijven. Uitgangspunt is wel dat de controles niet
steekproefsgewijs plaatsvinden, maar dat systematisch alle relevante bedrijven jaarlijks volgens een
minimum frequentie worden gecontroleerd (zie ook par. 2.3.2). De controlefrequenties en de
speerpunten voor controle worden jaarlijks in het controleprogramma vastgelegd, dat door het bestuur
wordt vastgesteld.

2.3.4

Rapportage

Er zijn momenteel de volgende vormen van rapportage over de resultaten van de controles:
• rapportage van de controlebevindingen van elk afzonderlijk controlebezoek aan het betreffende
bedrijf
• kwartaal rapportages in geanonimiseerde en samengevatte vorm aan de CKD, AID en RVV
• jaarlijks controleverslag aan het bestuur, dat dit na vaststelling ter kennis brengt van de ministers
van LNV en VWS en aan alle diervoederbedrijven
• incidentele rapportages aan de CKD en het bestuur over specifieke controleparameters (m.n.
monsteronderzoek) en specifieke controleactiviteiten n.a.v. affaires (zoals dioxineaffaire, diermeel
in herkauwervoeders)
• individuele meldingen van niet-naleving van voorschriften aan AID, RVV en/of voorzitter/secretaris
PDV.

2.3.5

Handhaving

Op basis van een melding van de KDD aan de AID over niet-naleving van voorschriften stelt de AID
binnen haar eigen verantwoordelijkheid vast op welke zij een nader onderzoek in stelt en
strafrechtelijke sanctionering. Daarnaast kan de AID zelf strafbare feiten opsporen, omdat in de
5

GMP omvat ISO 9001 als drager van de diervoederregelgeving zowel van EEG, nationaal als sectoraal. Het bevat
beheersmaatregelen voor een groot deel van de risicofactoren uit HACCP.
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meeste verordeningen van het productschap is bepaald dat overtredingen strafbare feiten zijn. De AID
oefent het toezicht hierop uit en kan overtredingen middels een proces-verbaal bij het Openbaar
Ministerie (OM) aanbrengen als economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten.
Overtredingen van productschapverordeningen hebben echter een lage prioriteit bij het OM.
Op basis van een melding door de KDD aan het PDV over niet-naleving van voorwaarden neemt de
secretaris een besluit tot intrekking van de erkenning. Dit is de z.g. administratiefrechtelijke
handhaving. Hierbij gaat het om de controle op het voldoen aan de voorwaarden, verbonden aan
vergunningen, erkenningen en registraties. Bij het constateren van tekortkomingen kan de secretaris
van het productschap (al dan niet na een mogelijkheid van een hersteltermijn) over gaan tot het
intrekken van de vergunning, erkenning of registratie. Met de voortgaande ketengedachte is het voor
bedrijven steeds belangrijker geworden over bepaalde erkenningen van het productschap te
beschikken. De intrekking hiervan kan betekenen dat de afzet aan vervolgschakel wegvalt. De
dreiging hiervan bevordert normconform gedrag. Tegen dergelijke besluiten van de secretaris staat de
weg van bezwaar bij het productschap en vervolgens beroep bij het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven open. Onafhankelijke administratiefrechtelijke toetsing van besluiten is aldus
gegarandeerd.

2.4

Kosten en financiering

In de afgelopen periode is het budget voor controle en monitoring verhoogd om het hoofd te bieden
aan de gewenste intensivering van controles op specifieke terreinen, zoals uit de volgende tabel blijkt.
Kosten voor controles
Controlewerkzaamheden
6
w.v. diensten door derden

2000 HB
3.769.625
42 %

1999 R
2.205.220
35%

1998 R
1.698.100
29%

1997 R
1.632.000
23%

De kosten worden in hoofdzaak gedekt uit een financieringsheffing op voedermiddelen die
heffingplichtige ondernemingen verplicht zijn af te dragen, ongeacht of ze wel of niet aan de GMPregeling deelnemen. Voorts zijn niet heffingplichtige ondernemingen en voor specifieke
erkenningsregelingen alle ondernemingen bij deelname een retributie verschuldigd. Het aandeel van
de retributies in de totale inkomsten is gestegen van 18% in 1997 naar 23% in 2000. De verwachting
is dat dit aandeel bij ongewijzigd beleid zal stijgen.

2.5

Externe toetsing

Ter bevestiging van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de operationele uitvoering van de
controlewerkzaamheden is een externe beoordeling door (onafhankelijke) derden wenselijk. Dit krijgt
vorm in twee systemen van extern toezicht:
• accreditatie
• rijkstoezicht.

6

Analysekosten voor monsteronderzoek en inschakeling van externe instanties en personen voor controles & audits
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2.5.1

Accreditatie

Uitgangspunt is dat de inspecties & controles en het monsteronderzoek door daarvoor
geaccrediteerde instanties worden uitgevoerd:
• EN 45004 standaard: 'General criteria for the operation of various types of bodies performing
inspection'. De Keuringdienst Diervoedersector is reeds sinds 1994 hiervoor geaccrediteerd door
de Raad van Accreditatie (RvA). Eventuele andere ingeschakelde instanties dienen ook hiervoor
geaccrediteerd te zijn.
• EN 45001 standaard: 'General criteria for the operation of testing laboratories'. De ingeschakelde
laboratoria (m.n. Rikilt. LabCo en TNO Voeding) dienen voor de betreffende analyses
geaccrediteerd te zijn door de RvA.
Het Productschap Diervoeder is, samen met de Keuringdienst Diervoedersector, voor de GMPregeling diervoedersector en daarmee samenhangende kwaliteitsregelingen in een vergevorderd
stadium van accreditatie door de RvA, op basis van EN 45011: 'General Criteria for bodies operating
product certification systems'
Door deze accreditaties is gewaarborgd dat de organisatie en werkwijze van de controle resp. het
monsteronderzoek voldoen aan de internationale standaard voor inspectie-instellingen resp.
laboratoriumonderzoek. Daarbij is voorzien in onafhankelijke beoordeling van de organisatie en het
kwaliteitsysteem door de Raad van Accreditatie. Deze accreditatie wordt internationaal erkend.

2.5.2

Rijkstoezicht

Rijkstoezicht op het productschap heeft verschillende vormen (al dan niet ingevolge de Wet op de
bedrijfsorganisatie): m.n. goedkeuringvereiste voor controleverordening en de jaarlijkse rapportage
over het controleprogramma en de resultaten van de controlewerkzaamheden. Daarnaast is er sprake
van 'toezicht op toezicht'.
Momenteel is 'toezicht op toezicht' alleen aan de orde ingeval dat wettelijke regelingen door de
rijksoverheid in medebewind aan het productschap opgedragen zijn. Doel hiervan is vast te stellen of
de resultaten van de controles vanwege het productschap inzicht geven in de feitelijke situatie m.b.t.
de naleving van wettelijke voorschriften en realisatie van beleidsdoelen van de rijksoverheid; en
derhalve betrokken kunnen worden bij eigen controleactiviteiten van de rijksoverheid. Momenteel is
dat aan de orde bij:
a) de regeling m.b.t. het verbod op diermelen in voeders voor herkauwers (RVV)
b) toevoegmiddelen (A, D en J-stoffen) en gemedicineerde voeders (AID)
De wijze waarop de controle voor de onder a) genoemde regeling wordt uitgevoerd, is vastgelegd in
7
een controlememorandum . Voor de uitvoering van de controles m.b.t. toevoegmiddelen is een
controlememorandum in voorbereiding. De RVV rapporteert haar bevindingen aan de Directie
Landbouw (LNV), hetgeen onverlet laat de rapportage door de KDD aan de betreffende bedrijven en
aan de Commissie Kwaliteitsaangelegenheden Diervoedersector.
De RVV voert haar taak als toezichthouder uit op basis van de rapportage en auditgegevens van de
KDD door:
• monstername
• steekproefsgewijze eigen waarneming op de bedrijven.

8

Daarnaast heeft de RVV ‘over de schouder’ meegekeken bij een aantal uitgevoerde GMP-audits voor
de onderdelen die betrekking hebben op de naleving van genoemde medebewindregelingen.

7

Door het bestuur vastgesteld op 17 maart 1999. Op deze wijze worden doel, werkwijze en onderlinge samenwerking met
toezichthouders explicieter vastgelegd. Het bestuur heeft toen reeds besloten meer daarvoor in aanmerking komende
onderdelen van het controleprogramma op die wijze vast te leggen.
8
In de RVV-rapportage over het tweede kwartaal 1999 staat: ‘De RVV is onder de indruk van de zorgvuldige en nauwgezette
wijze waarop de KDD inspecteurs de audits uitvoeren’.
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Deze vormgeving van het rijkstoezicht - met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid en
eventueel overleg langs bestuurlijke lijnen - vormt de basis in de komende jaren bij de herschikking
van de uitvoering van EG-regelingen ingevolge de in voorbereiding zijnde Kaderwet diervoeders.
In de achterliggende jaren heeft de toenmalige VHI een audit uitgevoerd op het functioneren en de
werkwijze van de Keuringdienst Diervoedersector. Deze vorm van rijkstoezicht heeft geen structureel
karakter.

2.6

Samenwerking met andere inspectie-instellingen

De samenwerking met betrekking tot de uitvoering van toezicht en controles is tweeledig:
• de inspectie-instellingen van de rijksoverheid
• de inspectie-instellingen in de vervolgschakels van de dierlijke productieketen.

2.6.1

Inspectie-instellingen van de rijksoverheid

De volgende inspectie-instellingen van de rijksoverheid zijn bij de diervoedercontrole betrokken:
• de Algemene Inspectiedienst AID (LNV) voor opsporing en verbalisering (Wet economische
delicten) voor strafbare feiten
• de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees RVV (LNV)
• de Inspectie Waren & Veterinaire Zaken IW&V (VWS)
Daarnaast is er in de zomer 1999 tevens contact gelegd met de Inspectie Milieuhygiëne (IMH) van het
ministerie van VROM.
De KDD stemt jaarlijks zijn controleprogramma af met de AID. Daarnaast meldt de KDD volgens een
onderling vastgesteld protocol constateringen van overtredingen van wettelijke voorschriften waarbij in
het bijzonder de veiligheid van mens, dier of milieu ingevolge EG-richtlijnen in het geding is. In
specifieke gevallen (BSE, dioxineaffaire) worden controlewerkzaamheden in onderlinge
samenwerking uitgevoerd.
De RVV is in het bijzonder in de diervoedersector actief m.b.t. veterinaire regelingen, en daarnaast
met de officiële controle bij invoer van voedermiddelen uit derde landen. Op de uitvoering van de
controles op veterinaire regelingen (diermeel in voeders voor herkauwers) vanwege het productschap,
gebaseerd op een medebewindtitel, voert de RVV een vorm van tweedelijns toezicht uit, vastgelegd in
een controlememorandum (zie par. 2.5.2).
Daarnaast heeft het productschap desgevraagd, vanwege het ontbreken van een wettelijke basis, op
grond van Verordening PDV controle diervoedersector 1998 de RVV mede als toezichthouder
aangewezen. Zij voert monitoringprogramma’s uit op zware metalen en pesticidenresiduen, naast het
monitoringprogramma van de Inspectie Waren & Veterinaire zaken (IW&V) van VWS en van het
Productschap Diervoeder.
In het verleden voerde de toenmalige Veterinaire Hoofdinspectie (VHI) (nu het IW&V)
monitoringprogramma’s in diervoeders uit voor volksgezondheid gerelateerde kwaliteitsaspecten.
Door het wegvallen van de wettelijke basis hiervan heeft het productschap desgevraagd in 1998 op
grond van Verordening PDV controle diervoedersector 1998 de Inspectie Waren & Veterinaire zaken
mede als toezichthouder aangewezen. Er is een vorm van afstemming van de programma’s en een
uitwisseling van de resultaten.
Met het oog op de bruikbaarheid van de resultaten van de resultaten van de diervoedercontroles op
aan volksgezondheid gerelateerde kwaliteitsaspecten vanwege het productschap heeft de toenmalige
VHI een audit uitgevoerd op het functioneren en de werkwijze van de KDD.
De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van deze afstemming tussen betrokken
overheidsinstellingen (AID, RVV, IW&V en IMH) en de KDD ligt bij de rijksoverheid i.c. LNV.

2.6.2

Overige inspectie-instellingen

In de vervolgschakels van dierlijke productieketen zijn verschillende inspectie-instellingen werkzaam:
KCR, SKV, CPE, GvD, COKZ, e.d. Tot nu toe zijn de contacten met deze instellingen van incidentele
aard. Zeer recent is na een eerste kennismaking gestart met een structurele uitwisseling van
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gegevens over werkwijze tussen de COKZ en de KDD. Doel hiervan is van elkaar te leren en tevens
de COKZ inzicht te verschaffen in de aard en het niveau van de diervoedercontrole.
In de diervoedersector zijn ISO-auditors werkzaam. Enige jaren geleden heeft het bestuur besloten
dat een GMP-audit en een ISO-audit gecombineerd door de KDD en de ISO-auditor kunnen worden
uitgevoerd. Tot nu toe is dat nog niet toegepast in de praktijk. De eerste stappen in deze richting
worden in overleg met de Duitse mengvoederindustrie gezet, waarin aanvankelijk voor ISO 9002
gekozen was, maar nu in toenemende mate ook belangstelling ontstaat voor de GMP-regeling.
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3 Aandachts- en verbeterpunten
3.1

Inleiding

Het voorgaande hoofdstuk bevat een beschrijving van de huidige situatie. Een van de
subdoelstellingen van Het Plan van Aanpak is het versterken en waar nodig verbeteren van de
controle en de handhaafbaarheid in de diervoederketen. De controles (verificatie en monitoring),
dienen kwalitatief en kwantitatief op een adequaat niveau uitgevoerd te worden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de diervoedercontrole hierop beoordeeld,
waarbij onafhankelijkheid, deskundigheid en transparantie de belangrijkste toetsingscriteria zijn, naast
kwaliteit, accuraatheid en samenwerking in de keten.

3.2

Bestuur en uitvoeringsorganisatie

De onafhankelijkheid van bestuur en de uitvoeringsorganisatie is met meerdere wettelijke waarborgen
verzekerd. In het bestuur hebben de verschillende betrokken geledingen van het bedrijfsleven in de
diervoederkolom zitting. Daarnaast is de voorzitter door de Kroon benoemd, en zijn wettelijke
voorwaarden (Wbo) omtrent de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de secretaris van toepassing.
De KDD-inspecteurs zijn beëdigde personen.
Deze onafhankelijkheid, maar ook de deskundigheid van het apparaat, worden bevestigd door de
accreditatie van de inspectiewerkzaamheden, waarbij door de Raad van Accreditatie getoetst is aan
de internationale standaard (EN 45004) die hiervoor geldt. De verwachting is dat voor de GMPregeling PDV in 2000 ook een accreditatie op grond van EN 45011 verwerft.
De diervoedercontrole is niet alleen van belang voor de diervoedersector. Ook sectoren in de in de
dierlijke productieketen zijn stakeholders die ook gebaat zijn bij een adequate diervoedercontrole. Om
die reden is participatie van deze schakels in de keten in de voorbereiding van het controlebeleid. De
betrokkenheid van deze ketenpartijen in het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsgarantie
diervoedersector wordt als positief ervaren.
Het voorstel was een nieuwe Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoeders (CKD) in te stellen met - in
aanvulling op de huidige schakels / organisaties in de diervoederketen – participatie van de
organisaties in de dierlijke voortbrengingsketen (melk, rund- en varkensvlees, pluimveevlees en
eieren). Tijdens de bestuursvergadering is de suggestie gedaan om de beleidsvoorbereiding en de
beleidsmatige aansturing van de uitvoering van de controle te splitsen. (verbeterpunt 1).
De redenen, vermeld in par. 2.2.2, om de controle en handhaving van de wettelijke en
gemeenschappelijke regelingen binnen het Productschap Diervoeder te positioneren zijn nog steeds
van toepassing. Wel zal bezien worden op welke wijze binnen de uitvoeringsorganisatie van het
productschap de verantwoordelijkheid voor het controlebeleid enerzijds en voor de uitvoering en
rapportage van de controle anderzijds beter ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden
(verbeterpunt 2).
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3.3

Doel en werkwijze

Bij doel en werkwijze zijn in het bijzonder de toetsingscriteria transparantie, kwaliteit en accuraatheid
van toepassing. In dit verband vragen in het bijzonder de werkwijze, programmering, rapportage en
handhaving aandacht.

3.3.1

Aard van de controle en werkwijze

Een aantal jaren geleden is een beleidslijn vastgesteld voor een gecombineerde uitvoering van GMPaudits (door de KDD) met een ISO-audit (door een certificatie-instelling). In de praktijk heeft dat nog
geen toepassing gekregen. Wel is hierover overleg gaande met de Duitse mengvoederindustrie en
Duitse ISO-certificeerders over een gecombineerde uitvoering, waarbij enerzijds doublures worden
voorkomen en anderzijds ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan opereren.
In de GMP-code transport voedermiddelen wordt ook voorzien in een certificering van
beroepsgoederenvervoerders. Transport Logistiek Nederland is recent een project gestart voor het
opstellen van een kwaliteitshandboek en een beoordelingschema. Het uiteindelijke beheer van dit
beoordelingschema GMP-transport zal bij het productschap berusten, maar de certificering van de
ondernemingen zal gaan plaatsvinden door daartoe geaccrediteerde certificatie-instellingen. Een
belangrijke taak voor de KDD zal dan zijn dat de uitvoering van de beoordeling door de KDD bij de
diervoederbedrijven en door de certificatie-instellingen bij de beroepsgoederenvervoerders eenduidig
en uniform plaatsvindt.
Bij de uitbouw van de GMP-regeling naar de voorliggende schakels (b.v. levensmiddelenbedrijven) zal
ook deze constructie toegepast gaan worden. Daarom moet in de nabije toekomst rekening
gehouden worden met certificeringwerkzaamheden van commerciële certificatie-instellingen (op basis
van EN45012) bij GMP-erkende bedrijven. De KDD kan bij toekomstige audits voor GMP
nadrukkelijker rekening gaan houden met reeds door derden uitgevoerde beoordelingen van het
kwaliteitsysteem op basis van ISO 9001/2 of HACCP. Dit vraagt om een aanpassing van de werkwijze
van de KDD, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid voor de beoordeling omtrent het voldoen
aan de GMP-voorwaarden (verbeterpunt 3).

3.3.2

Programmering

In het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector (juni 1999) is gesteld dat de
controle-inspanningen vanwege het productschap bijgesteld dienen te worden op basis van de
resultaten van de (in uitvoering) zijnde risicoanalyses. Deze risicoanalyses dienen namelijk als basis
voor, naast het treffen van beheersmaatregelen omtrent kritische beheerspunten en een bijstelling van
de grondstoffenspecificaties, ook voor een vernieuwde - op de reëel zich voordoende risico’s
afgestemde - meetstrategie (monitoring en verificatie c.q. controle).
9

de

In haar brief van 9 juni 1999 aan de 2 Kamer der Staten-Generaal meldt de Staatssecretaris LNV
dat ze het Productschap Diervoeder heeft verzocht de controle-inspanningen in de diervoedersector
uit te breiden. Dit naast een vergroting van de controle-inspanning van de RVV.
Een belangrijk aspect voor de programmering is de mate van risico en de opgedane ervaring. Vanaf
1999 worden op systematische wijze risicoanalyses op voedermiddelenstromen uitgevoerd. De
resultaten hiervan zijn een belangrijke basis voor de vaststelling van de meetstrategie voor de
controle.

9
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Op basis hiervan wordt met ingang van 2000 in het jaarlijkse controleplan (verbeterpunt 4) explicieter
en systematischer aandacht besteed aan:
• de meest relevante stadia van voortbrenging (incl. veehouderijfase)
• de prioritaire stoffen
• de frequentie van controle en monstername
Voorts wordt in het vervolg de controlecapaciteit in het vervolg flexibel aangepast aan de vereiste
controle- en toezichtwerkzaamheden. Naast eventuele uitbreiding van het aantal inspecteurs voor de
structurele werkzaamheden worden pieken in werk (bij introductie van nieuwe regelingen) mede
opgevangen door het tijdelijk inschakelen van daartoe gekwalificeerde inspectie-instellingen
(verbeterpunt 5).

3.3.3

Rapportage

In het achterliggende jaar is de noodzaak gebleken van een optimalisatie van de vastlegging en
gestructureerde rapportage van controles, de bewaking van verbetermaatregels van bedrijven en van
hercontroles en het opleveren van relevante managementinformatie (verbeterpunt 6). Hierbij wordt
ook beoogd aan te sluiten bij de door de Europese Commissie in het kader van de controlerichtlijn
diervoeders gewenste rapportagevorm.
Het huidige procesondersteunende en informatiesysteem wordt geoptimaliseerd, waarbij aangesloten
wordt bij een in 1999 ontwikkeld databasesysteem van geregistreerde ondernemingen. De verbeterde
werkwijze dient uiterlijk in december 2000 gereed te zijn.

3.3.4

Handhaving

Zoals vermeld zijn de thans beschikbare handhavinginstrumenten de administratiefrechtelijke
sanctionering door het productschap en de strafrechtelijke sanctionering via de AID door het
Openbaar Ministerie. Daarnaast beschikt het productschap in de GMP-regeling nog over de
mogelijkheid van hercontrole op kosten van de betrokkene.
Het administratiefrechtelijke instrument van intrekken of doorhalen van een erkenning of registratie is
een effectief middel, maar heeft wel vergaande consequenties. In de huidige situatie betekent dat het
bijna onmogelijk is nog langer in de Nederlandse markt te opereren. Bij aanscherping en uitbreiding
van de voorwaarden is er meer kans op niet normconform gedrag. In het tot stand brengen van een
gefaseerde opbouw van de handhavinginstrumenten zou de handhavingmogelijkheden van tuchtrecht
een goede aanvulling zijn. Nadrukkelijk dient gesteld te worden dat uit de aard van de controle
vanwege het productschap controle en handhaving primair preventief en niet repressief van karakter
is. Tuchtrechtelijke sancties die een in te stellen tuchtcollege kan opleggen zijn: berisping, geldboete
en/of openbaarmaking van de tuchtbeschikking. Tegen een tuchtrechtelijke maatregel is hoger beroep
bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.
De toepassen van tuchtrecht in de diervoedersector sluit aan bij ontwikkelingen in de dierlijke
productieketen en in de beleidsontwikkeling van de rijksoverheid:
• In de achterliggende jaren is tuchtrechtelijke handhaving geïntroduceerd in de zuivel-, vlees- en
eisectoren. Daar wordt het als een zinvol instrument in aanvulling op de mogelijkheid van
administratieve handhaving ervaren.
• Het overheidsbeleid is er ook op gericht de handhaving van verordeningen van bedrijfslichamen in
eigen kring te laten plaatsvinden, teneinde het Openbaar Ministerie te ontlasten en de effectiviteit
van de handhaving te bevorderen. Het Ministerie van Justitie bereidt momenteel een wijziging
voor van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie. Daarbij is het uitgangspunt dat in principe
alle overtredingen van productschapverordeningen tuchtrechtelijk worden afgedaan, tenzij het
belang dat het betrokken voorschrift beoogt te beschermen (bijv. volksgezondheid, groot
wederrechtelijk genoten voordeel) strafrechtelijke handhaving verlangt.
De huidige Wet op de bedrijfsorganisatie biedt reeds de mogelijkheid om te kiezen voor
tuchtrechtelijke of strafrechtelijke afdoening van overtredingen, waarbij echter in de
instellingsverordening van het productschap een basis moet worden gecreëerd.
Het is wenselijk tuchtrechtspraak aan het handhavingarsenaal toe te voegen. Daarbij dient nog nader
bezien te worden of op het genoemde wetvoorstel gewacht moet worden, dan wel reeds op basis van
de huidige wettelijke voorzien in de Wbo tot regeling overgaan moet worden. Indien hiermee een
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tijdswinst van minimaal één jaar kan worden geboekt, zal hiertoe worden overgegaan (verbeterpunt
7). Voorafgaande aan de introductie zal voorlichting over de aard van dit instrument worden gegeven,
waarbij ook de ervaringen in de andere sectoren van de dierlijke productieketen worden betrokken.

3.4
3.4.1

Externe toetsing
Accreditatie

De accreditatie van PDV op basis van EN 45011 heeft door meerdere omstandigheden de nodige
vertraging opgelopen. Het doel is uiterlijk in 2000 hiervoor gekwalificeerd te zijn (verbeterpunt 8).
Bij de accreditatie van de Keuringdienst Diervoedersector wordt het apparaat beoordeeld op
organisatie en kwaliteitsysteem vanuit oogpunt van onafhankelijkheid, uniformiteit en objectiviteit.
Hierbij worden niet de beoordelingsmethodieken en de kwaliteit van de controleprocedures,
beoordelingscriteria e.d. als zodanig beoordeeld. Teneinde dat te waarborgen, zal een commissie van
onafhankelijke deskundigen (3 personen) worden ingesteld, die gevraagd en ongevraagd het
productschap dienaangaande van advies dient. De commissie van deskundigen rapporteert
rechtstreeks aan het Algemeen Bestuur (verbeterpunt 9).

3.4.2

Rijkstoezicht

In verband met de voorgenomen wijziging van de handhaving van productschapregelgeving (naar
tuchtrecht) is momenteel een wijziging in voorbereiding van artikel 104 van de Wet op de
Bedrijfsorganisatie. In de ontwerptekst staat dat aanwijzing van toezichthouders door een
productschap de goedkeuring van ‘Onze betrokken Ministers’ behoeft. Welke minister dat wordt, zal
op basis van nadere afspraken worden vastgesteld, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit de minister van
LNV zijn. In die zin zal dan te zijner tijd het rijkstoezicht op de controle vanwege het productschap
worden uitgebreid (verbeterpunt 10).
LNV is voornemens zijn eigen controle-inspanningen op de naleving van regelgeving fors uit te
10
breiden . Dit is een goede ontwikkeling, omdat het productschap de dalende inspanningen van de
rijksoverheid dienaangaande in de achterliggende jaren ongewenst achtte uit oogpunt van de eigen
verantwoordelijkheid van de politiek verantwoordelijke bewindspersoon. Wel blijft het uitgangspunt dat
de rijksoverheid bij haar toezicht waar mogelijk, uit oogpunt van efficiëntie, rekening zal houden met
de inspanningen van het bedrijfsleven (c.q. Productschap Diervoeder). Hierbij wordt invulling gegeven
aan het principe van 'toezicht op toezicht'.
Het doel van het productschap is om - binnen het mogelijke en redelijke - de inspecties en controles
zodanig uit (te laten) voeren dat de resultaten hiervoor inderdaad geschikt zijn. Daartoe dient dit
beleidskader en de beoogde verbeterpunten. Wel dient met het oog op het tot stand komen van de
Kaderwet diervoeder en op basis van de opgedane ervaring de invulling van het systeem van 'toezicht
op toezicht' getoetst te worden (verbeterpunt 11). Daarbij staan uniformiteit met 'toezicht op toezicht'
bij soortgelijke zelfcontrolesystemen in andere sectoren van het agribusiness voorop. Tevens dient
daarbij het doel nagestreefd te worden dat de bedrijven door zo weinig mogelijk inspectie-instellingen
gecontroleerd worden.

3.5
3.5.1

Samenwerking met andere inspectie-instellingen
Inspectie-instellingen van de rijksoverheid

Zowel het productschap als ook de Inspectie Waren & Veterinaire zaken (VWS), de Rijksdienst voor
de keuring van vee en vlees (LNV) en de Algemene Inspectiedienst (LNV) voeren de
monitoringprogramma’s uit op zware metalen en pesticidenresiduen. Goede onderlinge afstemming is
dringend gewenst teneinde efficiëntie en doelmatigheid te bevorderen (verbeterpunt 12). Ook hier
geldt het streven om het aantal controlelerende instanties op de bedrijven beperkt te houden.
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In de loop van 1999 is in relatie tot met name voedervetten en swill duidelijk geworden dat een goede
afstemming van controleactiviteiten door de voorgenoemde overheidsinstellingen en de KDD met de
Inspectie Milieuhygiëne van VROM dringend gewenst (verbeterpunt 13). Hierbij dient aandacht te zijn
voor het grensvlak afvalstof en grondstof voor de feed – en foodsector. Dit hangt samen met de
verschillende, mogelijk van toepassing zijnde wetgeving (milieu- en diervoederwetgeving).

3.5.2

Inspectie-instellingen in de dierlijke productieketen

De diervoedercontrole op boerderijniveau is sinds 1996 uitgebreid en de wens is deze nog verder te
intensiveren. Binnen het Plan van Aanpak versterking kwaliteitsborging diervoedersector wordt een
risico-inventarisatie op boerderijniveau uitgevoerd, waaruit beheersmaatregelen en externe controles
(incl. 'trogcontrole') zullen voortvloeien.
Tevens is het wenselijk om deze diervoedercontrole op boerderijniveau af te stemmen met de andere
controle-instellingen die ook deze bedrijven op andere aspecten controleren (KCR, SKV, CPE, GvD,
COKZ, e.d.). Het productschap zal, in samenwerking met de productschappen en ketenpartijen in de
dierlijke productieketen, zoeken naar mogelijkheden om de genoemde controle-instellingen – onder
coördinatie van de KDD – voor de diervoercontrole in te schakelen (verbeterpunt 14). Ook hier geldt
het streven om het aantal controlelerende instanties op de bedrijven beperkt te houden.

Tijdsplanning
Jaar

2000

Kwartaal
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
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2

2001
3

4

1

2002
2

3

4 1-4

Uitbreiding CKD met de stakeholders in de dierlijke productieketens
In uitvoeringsorganisatie controlebeleid en uitvoering herpositioneren
Werkwijze bij GMP-audits bijstellen bij combinatie met ISO-audits
Controleprogrammering baseren risicoanalyses
Controlecapaciteit flexibiliseren
Managementsysteem controles optimaliseren
Handhavingarsenaal uitbreiden met tuchtrecht
Accreditatie op basis van EN 45011
Instellen commissie van onafhankelijke deskundigen controles
Goedkeuring door overheid van aanwijzing toezichthouders door PDV
Het systeem van 'toezicht op toezicht' nader concretiseren
Afstemming monitoringprogramma's PDV met LNV en VWS
Afstemming controles AID, RVV en KDD met IMH
Afstemming voercontrole op boerderij met KCR, CPE, GvD, COKZ, e.d.

Den Haag, 14 juni 2000
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