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Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij onderzoekt samen met Berenschot Batalas B.V. de
mogelijkheden om varkensbedrijven te certificeren als ze voldoen aan wet- en regelgeving.
Berenschot Batalas B.V. is een dochter van het
adviesbureau Berenschot. Het bureau heeft zich
toegelegd op de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen in de agrarische sector.
Het project INTEGER onderzoekt de mogelijkheden om bedrijven te certificeren met het “bedrijfscertificaat” wanneer ze voldoen aan wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving moet voor dit doel
in een overzichtelijk systeem bijeengebracht zijn. Op
termijn kunnen aan dit “basiscertificaat” ook eisen
vanuit de markt worden toegevoegd. Certificatie
van een bedrijf dat aan alle wet- en regelgeving voldoet moet naar de samenleving een garantie voor
‘de juiste manier van werken’ geven.
Het project INTEGER richt zich in de huidige fase
van het onderzoek (fase drie) vooral op toezicht en
handhaving van wet- en regelgeving in relatie tot
certificering. De rode draad van het onderzoek
wordt gevormd door de randvoorwaarden waaronder er zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven in de varkenshouderij voldoende vertrouwen
in een dergelijk systeem is. Fase drie wordt uitgevoerd in opdracht van NUBL (Nadere Uitwerking
Brabant en Limburg).
De Stichting SKOVAR (Stichting kolomcertificering
varkenshouderij) richt zich met het project
Kolomcertifìcering vooral op de inhoud van het certificaat. Een deel van de wet- en regelgeving die op
het varkensbedrijf van toepassing is (vooral op het
gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en milieu)
wordt daarin ook opgenomen. Afhankelijk van de
ontwikkelingen in beide projecten zal worden
bepaald hoe na oplevering van fase drie verder zal
worden gegaan. De Stichting SKOVAR en het PV
zullen gebruikmaken van elkaars resultaten.

INTEGER richt zich in fase drie op de haalbaarheid
van het “bedrijfscertificaat”. In beeld wordt gebracht
aan welke eisen een systeem moet voldoen om het
vertrouwen van de controlerende en toezichthoudende instanties te kunnen krijgen. Het streven is
dat op de gecertificeerde bedrijven efficiënter en
effectiever toezicht mogelijk is, waarbij er vertrouwen is in het systeem en waarbij er controles worden uitgevoerd door controleurs van de certificerende instelling. De overheid zal dan haar controles
bij gecertificeerde bedrijven kunnen beperken tot
steekproeven en de controlecapaciteit van de overheid kan dan meer ingezet worden op toezicht op
de niet-gecertificeerde bedrijven. Het bedrijfscertificaat zal een besparing van tijd en/of kosten voor
zowel overheden als het gecertificeerde bedrijf
moeten betekenen, wil het kans van slagen hebben.
Vanaf mei is fase drie van het project INTEGER in
volle gang. Er is een overzicht gemaakt van alle weten regelgeving die op het varkenshouderijbedrijf van
toepassing is. Daarbij is aangegeven welke instanties
belast zijn met het toezicht op de naleving van deze
wet- en regelgeving. De volgende stap van INTEGER is het interviewen van toezichthoudende instanties en certificerende instellingen. Dat gebeurt in
de periode van juli tot en met september. De interviews zijn vooral gericht op het maken van een
blauwdruk voor het bedrijfscet-tifïcaat, inclusief de
daarbij horende opzet van een nieuw toezichtsysteem. Eind oktober worden de contouren van een
mogelijk nieuw toezichtsysteem tijdens een workshop gepresenteerd en bediscussieerd, waarna de
blauwdruk op grond van de resultaten definitief
wordt gemaakt. n

