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Hard waar het moet.

Voorwoord

Zacht waar het kan, hard waar het moet

De Voedsel en Waren Autoriteit staat aan de vooravond van
de fusie met de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziekten
kundige Dienst. In een tijdsbestek van tweeëneenhalf jaar
bouwen we met zijn drieën de fusieorganisatie VWA. Er zijn
goede redenen voor deze fusie. We bewegen ons voor een
belangrijk deel op het terrein van het bewaken van een veilige
voedselvoorziening voor mens en dier. Van grond tot mond.
En we hebben daardoor regelmatig contact met dezelfde
bedrijven. Dat vereist meer en meer afstemming. Zeker op het
moment dat we vernieuwingen willen doorvoeren als gevolg
van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen bij
ondernemingen. En die zijn nodig, want zonder die vernieu
wingen is het, gegeven de opgelegde bezuinigingen, niet
mogelijk effectief toezicht te garanderen.
Het systeem van de toezichtpiramide helpt de VWA bij het
terugdringen van toezichtlast voor bedrijven. Afhankelijk van
onderzoeksresultaten krijgen bedrijven een plaats in de toezicht
piramide waar de risico-indicatie wordt weergegeven met de
kleuren groen, oranje en rood. Bedrijven die zich goed aan de
regels houden en geen risico vormen voor consumenten zijn
‘groene bedrijven’ en deze monitoren we slechts steekproefs

gewijs. Bij ‘oranje bedrijven’ met een beperkt risico blijft het
reguliere toezichtregime van toepassing. De ‘rode bedrijven’,
die de top van de piramide vormen, zijn een permanent risico.
En die pakken we hard aan. De groep bedrijven die, onder
invloed van de economische recessie, onverantwoord bezuinigt
op schoonmakers en ongediertebestrijding groeit. Deze bedrijven
krijgen te maken met streng toezicht. In de levensmiddelen
branche zijn de eerste effecten daarvan duidelijk zichtbaar. In
2008 zijn vijftien bedrijven tijdelijk en drie bedrijven definitief
gesloten. Daar gaat een preventieve werking vanuit. En dat
geldt ook voor het openbaar maken van de controlegegevens
van bedrijven. Restaurantketens, supermarkten, tankstations
en andere formulebedrijven is er veel aan gelegen om niet het
stempel oranje of rood te krijgen. Met deze aanpak sorteren we
minder last, met meer effect.
Maar niet overal is een dergelijke werkwijze meteen mogelijk.
In een aantal sectoren is weinig ruimte om het toezicht te
verminderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor productveiligheid,
omdat het toezicht daar al in sterke mate risicogericht en selec
tief is. Maar dat geldt ook voor de vleesketen. Niet alleen laten
de Europese regels in deze sector weinig ruimte voor meer

selectief toezicht. Ook is de naleving door bedrijven op onder
delen beneden de maat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regels
voor dierenwelzijn. De VWA heeft daarom extra dierenartsen
aangetrokken om het toezicht te intensiveren. Ook op a ndere
onderdelen van het toezicht is de benedengrens in zicht.
Zo deed de Food and Veterinary Office (FVO) van de Europese
Commissie afgelopen jaar nadrukkelijk de aanbeveling vol
doende toezichthoudend personeel in te zetten voor de uitvoe
ring van officiële controles van levende dieren, diervoeders en
levensmiddelen. De FVO is bevreesd dat de VWA met minder
personeel de huidige kwaliteit niet kan waarborgen.
In dit licht bezien is de fusie ook zonder meer noodzakelijk,
maar dan vanuit een oogpunt van kostenbesparing. Goed
kopere huisvesting door het afstoten van panden en minder
overhead moeten voor een deel soelaas bieden. Maar deze
efficiencymaatregelen zijn uiteindelijk onvoldoende om de
bezuinigingen de komende jaren op te vangen. Onder het
motto ‘zichtbaar laten en zichtbaar doen’ is het stellen van
prioriteiten en posterioriteiten binnen het toezicht nood
zakelijk. Harde beleidskeuzes zijn daarom onvermijdelijk.
Rob Dortland
plv. inspecteur-generaal VWA

Missie VWA
De VWA werkt aan veilig en gezond voedsel,
veilige producten en gezonde dieren. Daartoe
brengt de VWA risico’s in beeld, beoordeelt ze,
communiceert erover en maakt ze beheersbaar
in de samenleving.

Kerntaken
De drie kerntaken van de VWA zijn: risico
beoordeling, toezicht en risicocommunicatie.
Juist de combinatie van deze drie taken in één
organisatie zorgt voor de effectiviteit en slag
kracht van de VWA.
Risicobeoordeling: de VWA beoordeelt moge
lijke risico’s op basis van wetenschappelijke
kennis en ervaring, en adviseert de ministers
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) hierover. Risico’s kunnen nieuw zijn,
voortkomen uit het niet naleven van regel
geving, of een gevolg zijn van incidenten.
Het bureau Risicobeoordeling VWA coördi
neert namens de ministers van LNV en VWS
het onderzoek dat naar deze nieuwe risico’s
wordt gedaan in Nederland. De beoordeling
van risico’s is onmisbaar voor een effectieve
en efficiënte aansturing van het toezicht.
Toezicht: de VWA bewaakt de veiligheid van
voedsel en consumentenproducten, de
gezondheid van dieren en het dierenwelzijn.
Medewerkers van de VWA controleren of
bedrijven en instellingen.
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Zacht waar het kan.
1	De VWA in 2008
Effectief optreden
	‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’; dat is de ondertitel
van de toezichtsfilosofie van de Voedsel en Waren Autoriteit.
De autoriteit grijpt effectief in als er onveilig voedsel of onveilige
producten op de markt komen. Medewerkers maakten in 2008
een verdiepingsslag in het werken volgens de toezichtsfilosofie
‘handhaven met verstand en gevoel’. Het daaraan gekoppelde
nieuwe interventiebeleid, dat sinds 1 januari 2008 van kracht is,
zorgt voor een uitbreiding van de instrumenten en biedt
controleurs meer sanctiemogelijkheden, zodat de VWA
adequater kan optreden.

Hard waar het moet.
5
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Truus van Gog / Hollandse Hoogte

Rookverbod
in de horeca
…Op 1 juli 2008 ging het rookverbod in de
horeca van start. Twee maanden na de invoering
werd het rookverbod in 95% van de gevallen
nageleefd. Restaurants, hotels, lunchrooms
en fastfoodrestaurants hielden zich vrijwel
allemaal aan de regels. Na de zomer was echter
een terugslag te zien…

De economische verschuivingen hebben consequenties voor
het werkveld van de VWA. Deze veranderende omgeving stelt
hoge eisen aan een alerte toezichthouder. Efficiënter werken
in een omgeving die veranderingen en verschuivingen laat
zien, vraagt om een andere inzet van de sanctiemogelijkheden.
Zeker wanneer dit met een kleinere organisatie dient te
gebeuren. Zo moet de VWA een taakstelling van 20% krimp
realiseren. Waar nodig pakken de controleurs dan ook harder
door. De grote groep ondernemers die het vertrouwen waard
is, krijgt dit vertrouwen. De kleine groep die uit onwil of
onkunde de wet overtreedt, wordt steviger aangepakt. Dat is
ook te zien aan het aantal sluitingen in de levensmiddelen
sector in 2008.

Daadkrachtig
Verandering stond in 2008 centraal. Naast de nieuwe toe
zichtsfilosofie en het nieuwe interventiebeleid kregen de
medewerkers te maken met de voorbereidingen op de fusie
met de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziekten
kundige Dienst (PD). De VWA was veel in het nieuws, zowel
met de handhaving van het rookverbod in de horeca, als met
het toezicht op diertransporten en slachterijen. In deze
dynamische omgeving bleven de medewerkers vastberaden
hun werk uitvoeren. Daadkrachtig, effectief en gericht op
kwaliteit.

Samenwerking
De VWA werkt intensief samen met andere inspectiediensten
en heeft ook over de landsgrenzen intensieve contacten met
internationale toezichthouders.

Nationaal
In het najaar van 2008 zijn voor de domeinen horeca, recreatie
en vleesketen met de andere betrokken rijksinspecties voorstel
len uitgewerkt en vastgesteld die de komende jaren moeten
leiden tot efficiënt en effectief toezicht met minder last voor
de ondernemers. Daarnaast is het toezicht op naleving van
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nieuwe regelgeving voor de indeling en etikettering van
chemische huishoudproducten voorbereid met zowel
de Arbeidsinspectie als de VROM-inspectie.

Internationaal
VWA heeft een leidende rol in de uitvoering van twinning
projecten. Twinning is een kennisuitwisselingsprogramma
van de Europese Commissie dat ondersteuning biedt aan
de uitbreiding van de Unie zowel oostwaarts als zuidwaarts.
De instrumenten die hier een rol spelen zijn PHARE, MEDA
en TACIS. PHARE wordt ingezet voor kandidaat-lidstaten uit
Midden- en Oost-Europa die zich willen voorbereiden op een
mogelijke toetreding tot de Europese Unie. MEDA en TACIS
leggen zich toe op intensivering van de samenwerking met
de buurlanden van de EU (landen uit Zuid-Kaukasus en rond
het Middellandse Zeegebied).
De VWA voert deze projecten vrijwel altijd uit in een zogenaamd
consortium: meestal zijn andere Nederlandse met de overheid
gelieerde instellingen betrokken, zoals de Gezondheidsdienst
voor Dieren, instellingen van de Wageningse kennisinfra
structuur en dergelijke. Vaak wordt ook samengewerkt met
zusterinstellingen in andere EU-lidstaten.
In 2008 werd gewerkt aan een aantal projecten:
Met Letland is in Azerbeidzjan een twinningproject opgestart
voor het versterken van het toezicht op de vissector. Met
Roemenië bestaat een langjarige samenwerking op veterinair
gebied. In 2008 is een project afgerond over onder andere
toezicht en controle van verwerking dierlijke bijproducten,
thema’s op het gebied van dierwelzijn, dierziektebestrijding en
diervoederwetgeving. In samenwerking met zusterinstellingen
uit Duitsland is ook gewerkt aan versterking van toezicht op
residuen van diergeneesmiddelen en zoönosen.
In samenwerking met de Franse veterinaire autoriteiten
is in Egypte een project opgestart voor de versterking van
de capaciteiten van de veterinaire diensten met name voor

dierziektebestrijding. Dit twinningproject past naadloos op
de versterkte aandacht van het Nederlandse ministerie van
LNV voor de bestrijding van aviaire influenza in Egypte.

Hard waar het moet
Het hoofdstuk ‘Speerpunten toezicht’ in dit jaarverslag geeft
aan hoe de VWA-controleurs binnen de verschillende domeinen
stevig optreden als dat nodig is en ondernemers meer ruimte
geven als deze tonen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving.
Het deel ‘Risico’s in beeld’ gaat over hoe het bureau Risico
beoordeling van de VWA een bijdrage levert aan het risico
gebaseerd toezicht. Het jaarverslag geeft een beeld van het
werk, de inzet en de effectiviteit van de VWA. Werk waarbij het
toezicht en de maatregelen in proportie zijn, kortom zacht
waar het kan, hard waar het moet.

“Soms kan ‘daadkrachtig handelen’ leiden tot conflictsituaties.
Controleurs hebben een training gehad in het omgaan met conflicten.
Bij eventuele bedreigingen heeft de VWA procedures opgesteld en
weten we hoe we moeten handelen. Maar we blijven mensen en dat
betekent dat je behoefte kunt hebben om met anderen daarover te
praten. Het is prettig dat je dan terecht kunt bij een ‘opvangteam’
binnen de VWA. Dat bestaat uit collegacontroleurs die opgeleid zijn
om collega’s op te vangen die een nare ervaring hebben gehad.”

7
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Zacht waar het kan.
2

Speerpunten
Proportioneel optreden

	De VWA houdt toezicht op naleving van regelgeving door
bedrijven rondom veilig en gezond voedsel, veilige producten,
gezonde dieren en alcohol en tabak. Toezicht vindt plaats op basis
van zowel het jaarplan als de meldingen die c onsumenten,
bedrijven en internationale partijen doorgeven aan de VWA.
Daarbij laat het toezicht dat de VWA in 2008 binnen de diverse
domeinen uitvoerde, een duidelijke keuze zien voor een
proportionele aanpak: zacht waar het kan, hard waar het moet.

Hard waar het moet.
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Efficiënt en
effectief toezicht
…Chinese levensmiddelen met zuivel werden
van de markt geweerd of aan een strengere
controle onderworpen. Import van levens
middelen waarin zuivel was verwerkt en die
bestemd waren voor zuigelingen en jonge
kinderen werd niet langer toegestaan…

De nieuwe wijze van handhaven vindt haar oorsprong in
de kaderstellende visie op toezicht ‘Minder last, meer effect’,
die stelt dat toezicht en handhaving anders moeten. Zes principes
staan daarin centraal: onafhankelijk, transparant, professio
neel, selectief, slagvaardig en samenwerkend. Deze principes
komen terug in het handhaven met verstand en gevoel waar
mee de VWA in 2008 een doorstart maakte. De VWA geeft onder
nemers vertrouwen, tenzij blijkt dat zij dit niet verdienen.
Bovendien worden de ernstige overtreders harder aangepakt
dan voorheen.

Piramide
Binnen het handhaven met verstand en gevoel deelt de VWA
bedrijven in volgens een toezichtspiramide. In de rode top van
de piramide bevinden zich de bedrijven die een risico voor de
volksgezondheid vormen. Zij krijgen te maken met een harde
aanpak. Bedrijven uit het oranje segment leveren een beperkt
risico op. Vaak is nalevingshulp voldoende om te zorgen dat zij
aan de regelgeving voldoen. Nalevingshulp houdt in dat de
controleur informatie verstrekt aan de ondernemer om deze te
helpen met het begrijpen en naleven van de regels. Uiteraard
houdt de VWA wel scherp in de gaten of de naleving van regel
geving bij deze bedrijven inderdaad verbetert. Het groene deel
van de toezichtspiramide bevat bedrijven die goed presteren.
De bezoeken van de VWA bestaan vooral uit monitoring waarbij
ze verifieert of de bedrijven nog steeds een plek in het groene
deel van de piramide verdienen. Binnen de groene en oranje
segmenten probeert de VWA bedrijven als groep te plaatsen.
Daarbij kan worden gedacht aan branche- of koepelorganisa
ties, of andere verbanden die serieus werk maken van kwali
teitssystemen voor de voedselveiligheid. Het rode deel laat
individuele bedrijven zien die slecht presteren. Mochten deze
bedrijven deel uitmaken van ‘groene’ overkoepelende organi
saties, dan neemt de VWA daar contact mee op. Daarbij wordt
aandacht gevraagd voor de slecht presterende ondernemer,
zodat de koepelorganisatie zelf ook actie kan ondernemen.
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Nieuw interventiebeleid, nieuwe instrumenten
Het nieuwe interventiebeleid dat op 1 januari 2008 van kracht
werd, is erop gericht ondernemers zo min mogelijk tot last te
zijn. Daarbij zorgt de uitbreiding van het instrumentarium
ervoor dat de VWA nog beter proportioneel kan optreden.
Oftewel: zacht waar mogelijk, hard waar nodig. ‘Zacht waar het
kan’ houdt bijvoorbeeld in dat ondernemers die hebben aan
getoond dat ze hun zaken op orde hebben, minder vaak worden
gecontroleerd. Ook treden de controleurs bij de minder
ernstige overtredingen in eerste instantie mild op. Onder
nemers die een overtreding met gering risico begaan, krijgen
van de controleur hulp om de naleving te verbeteren. Zo geeft
de controleur tips over instanties die de ondernemer kunnen
ondersteunen bij het oplossen van bepaalde problemen. Op
ernstige of herhaalde overtredingen reageert de controleur
echter harder dan voorheen.

“Vanaf het moment dat wij de mogelijkheid tot sluiten hadden en
daadwerkelijke bedrijven werden gesloten zijn de meeste ondernemers
wel wakker geworden. Door de duidelijk aanpak is er weinig agressie
geweest. Ondernemers werden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
waar hen verteld werd dat de maat vol was. Dat had effect, verschillende
ondernemers hadden eerder nooit zoveel moeite met een boeterapport.
Nu koos een aantal ondernemers heel bewust eieren voor hun geld en
zorgde ervoor dat het bedrijf op orde kwam en bleef. De bedrijfsonderzoeken werden steeds in tweetallen uitgevoerd waarbij steeds één collega
van een andere regio was dan waar het bedrijf ligt. Door deze werkwijze
werd altijd objectief beoordeeld en is er geen kans om de zwarte piet bij
één persoon te leggen. Het regio-overschrijdend werken is prachtig. Zo
zien we hoe collega’s werken en kun je veel ervaringen uitwisselen.”

Sluiting door VWA
In het verslagjaar vond een pilot plaats in de levensmiddelen
branche met de naam ‘Hard waar het moet…’. Hierbij werden
in eerste instantie 49 notoir slecht presterende bedrijven

a angepakt. In de loop van het jaar kwamen daar nog veertig
bedrijven bij. Uiteindelijk zijn 34 ondernemers op gesprek
geweest bij de VWA. In zo’n gesprek geeft de VWA duidelijk aan
dat wanneer de situatie niet verbetert de procedure tot sluiting
in gang wordt gezet. Een beschikking tot invoering van goede
hygiënische procedures is 29 keer uitgereikt. Deze beschikking
omvat het voornemen tot sluiting van het bedrijf. De stevige
aanpak werkte: elf bedrijven verbeterden aanzienlijk, vijftien
bedrijven zijn geheel of gedeeltelijk gesloten en gingen pas
weer open op het moment dat zij aan de wetgeving voldeden
en bij drie bedrijven zorgde de aanpak voor definitieve sluiting.
Tijdens de uitvoering van de pilot bleek dat het project effect
uitstraalt naar bedrijven die nog niet bezocht zijn en dat de
aanpak zo een preventieve werking heeft. Een evaluatie bracht
vervolgens in kaart hoe dit systeem verbreed kan worden naar
de andere domeinen.

In bewaring
In de loop van 2008 zetten de controleurs nieuwe instrumenten
in bij het handhaven. Zo kunnen ondernemers digitaal terug
melden welke maatregelen zij hebben genomen om een gecon
stateerde overtreding op te heffen. Daarmee kunnen zij voor
komen dat een betaalde herinspectie moet plaatsvinden. Verder
bieden controleurs waar nodig nalevingshulp. Sanctiemiddelen
waarmee controleurs kunnen optreden tegen ondernemers die
de wet overtreden zijn onder meer inbewaringneming en
beschikking tot invoering van goede hygiënische procedures.
Inbewaringneming is vooral toegepast bij import en ook wel
bij bijzondere eet- en drinkwaren, zoals babyvoeding, dieet
producten en producten waaraan stoffen zijn toegevoegd die
een positieve invloed op de gezondheid zouden hebben. Het
uitvaardigen van een beschikking tot invoering van goede
hygiënische procedures vond onder meer plaats bij levens
middelenbedrijven. Met dit instrument kan de inspecteurgeneraal van de VWA overgaan tot het sluiten van een bedrijf.
Iets wat vroeger alleen via het Openbaar Ministerie geregeld
kon worden.
11
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Veilig en gezond voedsel
Het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid in Nederland is groot. Toch zijn er genoeg risico’s in
de vorm van bacteriën, virussen en chemische stoffen. Omdat het niet mogelijk is alle levensmiddelen
te controleren, zet de VWA haar energie daar in waar ze verwacht dat dit het meeste rendement
oplevert. Voor het voedselveiligheidsterrein bewaakt de VWA de gehele keten: van grondstof en
hulpstof tot en met eindproduct. In 2008 deed zich een aantal voorvallen voor op voedselveiligheids
terrein; zo waren er het melamineschandaal en een dioxine-incident. Zaken die de VWA en het
bedrijfsleven in goed overleg oppakten.

Melamine in voedingsmiddelen
Tienduizenden zieke kinderen, van wie er enkele zelfs overleden; dat was in China het trieste resultaat van een melamine
schandaal. Hierbij werd bewust melamine aan melkproducten
toegevoegd om een hoog eiwitgehalte te simuleren. Zodra dit
bekend werd, nam de Europese Commissie maatregelen.
Chinese levensmiddelen met zuivel werden van de markt
geweerd of aan een strengere controle onderworpen. Import
van levensmiddelen waarin zuivel was verwerkt en die bestemd
waren voor zuigelingen en jonge kinderen werd niet langer
toegestaan. Alle zendingen met levensmiddelen (en dier
voeders) waarin zuivel was verwerkt, moesten bij import
worden gecontroleerd. De importcontrole bij de VWA was zeer
alert op producten uit China. In korte tijd analyseerde de VWA
47 samengestelde producten waarin melk(poeder) was verwerkt.
Van de snoepjes, koekjes en instantpoeders bleek bij twee
producten het melaminegehalte net boven de toegestane grens
(2,5 mg/kg) te liggen. De VWA droeg de importeur op de koekjes
uit de handel te nemen en te vernietigen. De overschrijding is
gemeld via het Rapid Alert System for Food and Feed bij de
Europese Commissie. Naast de bevindingen rond melamine in
levensmiddelen werd er ook melamine gevonden in een partij

sojameel bestemd voor diervoeder. De betreffende partij en
de daarmee geproduceerde diervoeders werden teruggehaald.
Ook de rest van het jaar bleef de VWA scherp letten op Chinese
levensmiddelen waarin zuivel en soja was verwerkt. Hierbij zijn
geen producten voor menselijke consumptie gevonden die
de norm overschreden. Wel is een partij petfood geweigerd
voor invoer omdat het melaminegehalte de gestelde norm
overschreed.

“Het inlichten van en overleg met Ierland was snel en direct op hoog
niveau. Ik had maar één telefoonnummer en dat was van de hoogste
baas. Die nam altijd de telefoon op en ik kreeg de gewenste informatie.
De informatie vanuit Nederland werd door Ierland bijzonder op prijs
gesteld. Een mooi voorbeeld van internationale samenwerking.”

Andere brandstof oorzaak dioxinecrisis
Een Nederlands vleesbedrijf nam eind november 2008 contact
op met de VWA. Dit omdat een van hun afnemers had geconsta
teerd dat het varkensvlees van dit vleesbedrijf te veel dioxine
bevatte. Uit eigen monitoring door het bedrijf bleek al snel
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dat het vlees met het hoge dioxinegehalte uit Ierland afkomstig
was. Op het moment dat de VWA dit meldde aan de Ierse
collega’s, bleken deze inmiddels hoge PCB-resultaten in het
vlees te hebben geconstateerd, waarvan ze de exacte bron nog
niet hadden achterhaald. Nader onderzoek wees uit dat de
verhoogde PCB- en dioxinewaarden van dezelfde bron kwamen.
De oorzaak van de verhoogde dioxinewaarden bleek te liggen in
het drogingsproces van een diervoederbedrijf. Het bedrijf had
tijdelijk een andere oliebron gebruikt voor zijn drogingsproces.
Door de directe droging, waarbij de rookgassen over het
product gaan, werden giftige bestanddelen overgedragen. Het
voeder werd op zo’n 10% van de bedrijven afgezet, maar door
vermenging kwam het uiteindelijk in 80% van het Ierse
varkensvlees terecht.
Het bureau Risicobeoordeling van de VWA maakte een inschat
ting voor de blootsteling van de consument aan het vlees .
Dat leidde tot de conclusie dat het, onder meer vanwege de
duur van de blootstelling, niet waarschijnlijk is dat het vlees
een gevaar voor de volksgezondheid heeft opgeleverd. De situatie
was onwenselijk en moest daarom zo snel mogelijk worden
beëindigd. De VWA adviseerde consumenten om al gekochte
producten met Iers varkensvlees uit voorzorg niet te
consumeren.
De brancheorganisatie besloot, in overleg met de VWA, tot
een recall van het vlees. De VWA verzorgde de terugkoppeling
op Europees niveau. Kenmerkend voor de actie was de goede
samenwerking tussen VWA en bedrijfsleven.

Goed verloop general audit
Een duidelijk geval van controle op de controle. De FVO (Food
and Veterinary Office) van de Europese Commissie controleert
bij de VWA en vergelijkbare Europese organisaties of de controles
zijn ingericht en worden uitgevoerd conform de Europese
regelgeving. In 2007 startte de FVO met een nieuwe wijze van
14 | VWA jaarverslag 2008

toezicht; de organisatie combineert een flink aantal missies en
geeft vervolgens een totaaloordeel over het toezicht door een
organisatie. Door deze combinatie komt de controle-instantie
niet meer jaarlijks op bezoek, maar nog slechts eens in de drie
à vier jaar. Nederland en Oostenrijk boden zich aan als pilot
landen voor de nieuwe wijze van toezicht.

Capaciteit bedreigt kwaliteit
De belangrijkste conclusie van de general audit was dat Neder
land, en daarmee de VWA, het over het algemeen goed doet.
De controles zitten goed in elkaar en ook zag de FVO bij de VWA
een lerend effect; de organisatie kijkt steeds waar verbetering
van de processen mogelijk is. Een belangrijke opmerking
betreft de wijze waarop in Nederland de controlediensten zijn
ingericht en worden aangestuurd. Dit is volgens de FVO niet
helder genoeg. Daarnaast maakte de controle-instantie zich
zorgen over de beschikbare capaciteit voor controles. In een
afsluitende sessie gaf de FVO dan ook aan dat door de bezuini
gingen een ondergrens in capaciteit bereikt lijkt te worden.
Wanneer het aantal mensen nog verder wordt teruggebracht,
menen zij dat er een risico is dat de organisatie de huidige
kwaliteit niet kan waarborgen.
Om tot deze conclusies te komen bekeek de FVO met in totaal
acht missies van elk zo’n twee weken of het meerjarig controle
plan van Nederland, en dus van de VWA, voldeed aan de Euro
pese controleverordening. Vervolgens onderzocht de instantie
of de controles ook daadwerkelijk conform het plan werden
uitgevoerd. Zaken die aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:
de onafhankelijkheid van medewerkers, de opleiding van
medewerkers, het werken volgens de voorschriften, accreditatie
van de laboratoria en de uitvoering van interne audits om
de kwaliteit hoog te houden. Onderwerpen die daarbij zijn
beoordeeld waren onder meer: dierlijke bijproducten, GGO’s,
additieven, contact(verpakkings)materialen en salmonellarisico
in tafeleieren.

Veilige producten
Speelgoed, cosmetica, doe-het-zelfartikelen en elektrische producten; het zijn enkele voorbeelden
uit het domein ‘veilige producten’. De VWA inspecteert daar waar de risico’s voor de consument het
grootst zijn. Per onderwerp werd de meest passende vorm van toezicht gekozen. Waar de zachte
aanpak werkte bij de invoering van nieuwe richtlijnen voor zonnebankexploitanten, bleek bij de
gasterrasverwarmers juist een aanpak via de harde lijn noodzakelijk. En de aanpak van import uit
China vroeg om weer een andere insteek.

Harde aanpak gasterrasverwarmers
Sinds 2004 besteedt de VWA aandacht aan gasterrasverwarmers.
Dit product brengt risico’s met zich mee als explosiegevaar bij
aansteken, koolmonoxidevergiftiging en brand door omvallen.
Daarbij wordt dit product in toenemende mate aan consumen
ten geleverd. Diverse overlegbijeenkomsten met de importeurs
van gasterrasverwarmers en het geven van waarschuwingen
leverden de afgelopen jaren geen duidelijke verbetering op.
Vandaar dat de VWA eind 2007 een stakeholdersbijeenkomst
organiseerde waarbij ze aankondigde dat ze een eind wilde zien
aan de onveilige situaties. Uit onderzoek begin 2008 bleek dat
de handelaren geen verbetering hadden gerealiseerd. Sterker
nog: er bleek zelfs sprake van een achteruitgang in de naleving.
Waar in 2007 nog elf van de zestien terrasverwarmers (69%) niet
aan de eisen voldeden, waren dat er in 2008 elf van de dertien
(85%). Dat vroeg om een hardere aanpak. Vandaar dat de VWA
de handhavingsactiviteiten uitbreidde en aanscherpte. Elke
overtreding kon rekenen op een boeterapport en een RAPEXmelding (rapid alert-systeem voor consumentenproducten) die
collega-handhavers in andere landen waarschuwde. Onveilige
producten zijn allemaal uit de handel genomen en bij ernstige
veiligheidstekorten vonden terughaalacties plaats. Ondernemers

die vanaf 2008 een onveilige terrasverwarmer op de markt
brengen, zijn verplicht tot een terughaalactie. Een duidelijk
geval van hard optreden, omdat een zachtere benadering
niet werkte.

“Een voorbeeld van een aangescherpte handhaving is dat van een
handelaar die terrasverwarmers rechtstreeks had aangeboden aan
consumenten. Deze handelaar weigerde aanvankelijk een terugroep
actie te beginnen. Zijn argumenten waren dat hij de producten uit
Duitsland had betrokken en slechts een beperkte hoeveelheid had
verkocht, ongeveer 290 stuks. Deze handelaar hanteerde allerlei
vertragingstactieken om onder de terugroepactie uit te komen, maar
met name door onze vasthoudendheid is het ons toch gelukt die
terugroepactie te laten uitvoeren. Daarvoor was wel nodig dat met
een last door de inspecteur-generaal werd gedreigd.”

Zonnebanken zonnig voorbeeld
In 2007 kwamen er aangescherpte wettelijke eisen voor
exploitanten van zonnebanken. De UV-straling die zonneban
ken mogen afgeven is gelimiteerd op maximaal 0,3 watt per m²,
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terwijl jongeren onder de achttien jaar en mensen met
huidtype 1 wordt afgeraden gebruik te maken van deze
bruiningsapparaten. De VWA overlegde vroegtijdig met de
brancheverenigingen en zette samen met deze partijen een
communicatietraject uit. Van oktober 2007 tot juli 2008 werden
alle betrokken partijen goed geïnformeerd over de nieuwe
eisen en voorzien van informatiepakketten. De inspecties
resulteerden in deze periode uitsluitend in waarschuwingen.
De tweede helft van 2008 traden de controleurs strenger op.
Wie op dat moment zijn zaken niet op orde had, kreeg een
waarschuwing of een boete, afhankelijk van de ernst van de
overtreding. Al met al bleek deze manier, eerst zacht en vervol
gens hard, uiterst effectief. De ondernemers die op zich wel
mee wilden werken, maar niet wisten waar ze aan moesten
voldoen, zijn op tijd op de hoogte gesteld. Vervolgens werden
de achterblijvers en ondernemers die de regels niet in acht
namen aangepakt. De Nederlandse aanpak is zó succesvol dat
deze model staat voor een Europees initiatief. De Europese
Commissie sponsort een project dat een gelijke methodiek
voorstelt voor zonnebanken in andere lidstaten.

Terughaalacties consumentenproducten
Vanwege de toegenomen stroom van import uit derde landen,
waaronder China, verwachtte de VWA in 2008 meer terughaal
acties van consumentenproducten. De RAPEX-meldingen
gaven daarin gelijk: van 1.602 meldingen in 2007 steeg het
aantal meldingen naar 1.866 in 2008. Met het aantal meldingen
nam ook het aantal terugroepacties toe: werden in 2007 nog
acht producten in Nederland teruggeroepen naar aanleiding
van een RAPEX-melding, in 2008 waren dat er zestien. Deze
stijging valt toe te schrijven aan de scherpere handhaving op
veiligheid van producten en het grotere plichtsbewustzijn
van bedrijven. De betere samenwerking met derde landen,
afspraken tussen de EU en China én de opbouw van het
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 APEX-netwerk zorgen voor goede signalering en meer
R
meldingen van onveilige producten.
De VWA controleert in samenwerking met de Douane op basis
van risicoprofielen selectief díe producten waar ze de grootste
kans op problemen verwachten. Onveilige producten blijven op
de markt komen. Door goede samenwerking en alertheid bij
alle betrokken partijen, ontstaat echter steeds meer grip op
deze onveilige producten.

Focus op import uit China
Met import uit China is regelmatig wat mis. Van zaken die de
VWA controleert blijkt gemiddeld 20% niet te voldoen aan de
veiligheidseisen. Dit percentage komt overigens voort uit
selectieve controles waarbij Douane en VWA samenwerken
om díe producten te controleren waar ze mogelijk misstanden
verwachten. Feit blijft dat er te vaak iets niet in orde is. Zeker
omdat naar schatting 60 tot 80% van de Nederlandse import
aan consumentenproducten afkomstig is uit China. Vandaar dat
de VWA, in samenspraak met het ministerie van VWS, een
onderzoek startte naar verbetermogelijkheden van de veilig
heid van producten afkomstig uit China. Omdat alle import
controleren eenvoudigweg onmogelijk is, richt dit onderzoek
zich op de gehele keten.

“Het bezoek aan productielocaties in China heeft op mij nog de meeste
indruk gemaakt. Hallen vol met mensen die dagen achtereen dezelfde
handelingen verrichten. Alles gebeurt handmatig, alsof je een stap
terugmaakt in de tijd. Namen van grote merken op de dozen waar de
eindproducten in verdwijnen. Bij een van oorsprong Nederlandse
producent hebben we veel informatie gekregen over zijn ervaring met
produceren in China. Deze bezoeken gaven mij de indruk dat het wel
mogelijk is om in China goede en veilige producten te maken. Het
betekent wel goede afspraken en maken controle tijdens en na de
productie.”

Het onderzoek bestond uit drie elementen. Het startte met
een interviewronde onder in Nederland gevestigde importeurs.
Deze ronde moest duidelijk maken op welke manier import
uit China plaatsvindt en waar verbetermogelijkheden liggen
voor zowel processen als producten. Daarnaast bezocht een
delegatie van vijf personen de Chinese exportbeurs in
Guanghzhou. Daarbij zijn productiebedrijven van speelgoed,
elektriciteit- en gasproducten bezocht, waarbij veel aandacht
was voor het productieproces en de kwaliteitsborging. Ook
werden Nederlandse ondernemers in China geïnterviewd en
zijn in Hongkong de handelsstromen die vanuit China naar
Nederland komen onderzocht. De drie onderdelen uit het
voortraject leidden tot diverse verbetervoorstellen.

“Een laboratorium is op het eerste gezicht niet altijd een gezellige
omgeving. Maar in de kerstperiode hangt er letterlijk een andere sfeer.
Het is dan altijd druk voor het lab. Dan wordt namelijk de feestverlichting
onderzocht. Op het moment dat deze producten binnenkomen, nemen
we die meteen onder de loep, aangezien een voorbewerkingstijd van
zeven uur ‘inbranden’ van belang is. Op het lab hangen dan de
kerstgarnituren en dat geeft een bijzondere sfeer aan de afdeling. Na
het inbranden volgt het feitelijke onderzoek, waarbij alle data worden
vastgelegd en geborgd. Het resultaat geven we door aan de afdeling
import, zodat zij zonodig actie kunnen ondernemen. Daarna wordt een
onderzoeksrapport met een deskundigenverklaring gemaakt. Het hele
proces gaat conform onze accreditatie op basis van ISO 17025.”
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Gezonde dieren
Het bevorderen van diergezondheid, dierenwelzijn en dierziektebeheersing zijn belangrijke taken op
veterinair gebied. Ook de kwaliteit van diervoeders en de kwaliteit en veiligheid van producten van
dierlijke oorsprong zijn belangrijke werkterreinen van de VWA. Daarbij is er aandacht voor het
reinigen en ontsmetten van transportmiddelen en plekken waar met dieren wordt gewerkt. In 2008
was er aandacht voor dierziekten die voor Nederland relatief nieuw zijn, zoals blauwtong en Q-koorts.
Tevens investeerde de VWA in een verbeterde controle op diertransporten, een onderwerp dat
uitgebreid in het nieuws kwam. De voor de VWA nieuwe maatregel ‘last onder dwangsom’ maakte
het beter mogelijk om proportioneel op te treden tegen transporteurs van levend vee.

Oprukkende dierziekten
De klimaatverandering zorgt voor zachtere winters in Nederland.
Daardoor kunnen sommige dierziekten, die voorheen alleen
rond de Middellandse Zee voorkwamen, nu oprukken naar het
noorden. Een voorbeeld hiervan is blauwtong, een virusziekte
onder herkauwers. De knut, een klein insect, brengt deze ziekte
over. In 2006 heerste de ziekte voor het eerst in Nederland. Een
steeds groter deel van de knutten raakte geïnfecteerd met
blauwtong. Deze geïnfecteerde insecten kozen bovendien,
dankzij de zachte winters, steeds vaker voor overwintering in
Nederland. Vandaar dat er is overgegaan tot een vrijwillige
vaccinatie van de Nederlandse herkauwers. De VWA zag hierop
toe. De vaccinatie had het gewenste resultaat, want waar het
aantal besmette bedrijven van 2006 op 2007 groeide van 456
naar 6.453, waren in 2008 nog maar 66 bedrijven besmet.
Een dierziekte die in Nederland nog niet voorkomt, maar waar
wel voor wordt gevreesd, is de Afrikaanse paardenpest, een
ziekte die ook door knutten wordt overgebracht. In 2008
bereidde de VWA zich voor op een eventuele uitbraak, door
het schrijven van een conceptuitvoeringsdraaiboek voor de
bestrijding van deze ziekte. Q-koorts is als dierziekte al langer

bekend in Nederland. Het betreft een zoönose, wat betekent dat
deze ziekte kan worden overgedragen van dier op mens. Dat was
precies wat er in 2008 in toenemende mate gebeurde; in sommige
delen van Nederland liepen flink wat mensen Q-koorts op.
Samen met de GGD pakte de VWA dit probleem aan. Gemeenten
en veehouderijen werden geïnformeerd. Samen met de Gezond
heidsdienst voor Dieren en de praktiserend dierenartsen vond
een inventarisatie plaats onder bedrijven om goed in kaart te
brengen waar Q-koorts heerste en hoe het aangepakt kon
worden. Ook werd Q-koorts als dierziekte aangifteplichtig.

“Ik kreeg via de Meldkamer VWA meldingen van Q-koortspatiënten
in relatie met dieren. Ik nam contact op met de regionale GGD
en veehouders. Voor inspectie, anamnese en monstername ging ik
naar de bedrijven die mogelijk de bron konden zijn van de besmetting.
Vanwege onbekende factoren in de verspreiding werd in overleg met
RIVM en CVI Lelystad een veelheid aan monsters verzameld. Serum-,
EDTA-bloed, mest, melk, vaginaal swab, mest uit de stal, stof.
Daarnaast kon ik vragen betreffende Q-koorts in het algemeen en over
behandeling en preventie beantwoorden. Onderzoeksresultaten werden
teruggekoppeld met de dierhouders en de regionale GGD. Het niet te
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voorspellen voortduren en de omvang van de epidemie, het uitblijven
van directe resultaten van preventieve maatregelen, gaven soms een
moedeloos gevoel. Het bijdragen aan meer kennis van de ziekte en
zorgen voor begrip van de diverse betrokken partijen voor ieders
belangen gaf mij voldoening en stimulans om door te gaan.”

getuberculineerd zijn, wil ik een tijd afspreken met de veehouder om
over drie dagen de dieren te controleren. “Jullie weten nou waar ze
staan, de sleutel hangt in de schuur, dus komen jullie er wel uit.” was
zijn reactie.”

Diertransporten
Een andere dierziekte die in 2008 weer opdook was tuberculose.
Via Engelse kalveren kreeg Nederland te maken met een
herintroductie van deze ziekte. Door de import van besmette
kalveren ontstonden tbc-uitbraken in Nederland. De VWA
onderzocht in totaal 5.432 kalveren op tuberculose; zodra een
melding kwam dat kalveren vanaf een besmet bedrijf naar
Nederland waren getransporteerd, onderzochten medewerkers
de dieren om te controleren of ze ook daadwerkelijk besmet
waren. Het onderzoek leverde de ontdekking op van een aantal
besmettingen onder de kalveren en de constatering dat de
ziekte zich ook in Nederland onder kalveren was gaan versprei
den. De kalversector besloot zelf om de import van kalveren uit
Engeland te stoppen. Omdat tuberculose een zoönose is, werd
samengewerkt met de GGD, die de veehouders en het verzorgend
personeel onderzocht. Uiteindelijk heeft het daadkrachtige
optreden, in samenwerking met de GGD en met inzet van de
branche, ervoor gezorgd dat de uitbraken in Nederland in
de kiem werden gesmoord.

“Maandagmorgen gebeld door de planning. Er is weer een TBC
verdacht bedrijf met Engelse kalveren. Of ik die wil afhandelen.
Gegevens volgen per mail en PDA. Het betreft een bedrijf met
twaalfhonderd kalveren, waar drie Engelse kalveren getuberculineerd
moeten worden. Vervolgens de veehouder en zijn practicus gebeld en
een afspraak gemaakt voor die middag. Bij aankomst wijst de
veehouder in welke stallen en afdelingen we moeten zoeken, want hij
had nog niet de tijd gehad om zelf te zoeken. De hokken bij deze mester
zijn behoorlijk groot (ongeveer dertig kalveren per hok), dus het duurt
een tijd voor dat we ze gevonden hebben. Als alle drie de kalveren
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In 2008 haalde de politieke commotie rondom de diertrans
porten regelmatig de krant. Dit startte nadat minister Verburg
begin 2008 in de Kamer geconfronteerd werd met een, voor
haar onbekend, intern VWA-rapport. Dit rapport handelde over
de tekortkomingen bij toezicht op diertransport en dieren
welzijn. Diezelfde week vroeg ze de jurist Hoekstra uit te zoeken
wat er speelde. Het rapport dat dit opleverde, stelde dat het
VWA-rapport een regulier intern rapport was en dat er geen
sprake was van een doofpotaffaire. Wel beschreef het rapport
het tekortschietend toezicht en de slechte naleving in de sector.
Vervolgens gaf de Tweede Kamer de veterinair Vanthemsche
de opdracht om verder veldonderzoek te doen naar wat er in
de praktijk speelde. Hij ging in zijn rapportage dieper in op
de wijze waarop de VWA is georganiseerd en constateerde
kwaliteits- en capaciteitstekorten. In gesprek met de Tweede
Kamer zegde de minister toe de aanbevelingen van Hoekstra en
Vanthemsche over te nemen en te laten realiseren door de VWA.
De programmaorganisatie Dier voert de afspraken uit die
de minister met de Kamer maakte. Dit VWA-initiatief startte
in mei met een verbeterplan. Het benoemde als belangrijkste
uitdagingen het uniformer werken en het terugbrengen van
autoriteit op de veterinaire werkvloer. Daarbij richt de programma
organisatie zich op vier belangrijke verbeteracties. Allereerst is
dat het inzetten van meer dierenartsen die het capaciteitstekort
terugbrengen, zodat er meer tijd is voor het volgen van de
nodige opleidingen. Een tweede punt is het verbeteren van de
informatiehuishouding, zodat de controleurs op elk moment
toegang hebben tot actuele informatie. De derde verbeteractie
– ‘Beter handhaven’ – richt zich op gestructureerd en uniform

handhaven conform handhaven met verstand en gevoel. Hier
komt ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ om de hoek
kijken. In de veterinaire hoek is dit een thema dat de nodige
uitdagingen oplevert. Onder meer doordat de dierenartsen een
lastige positie hebben op de bedrijven. Zo voeren zij hun keuring
op verzoek en tegen betaling uit, maar zijn zij tegelijkertijd
wettelijk toezichthouder. Daarbij zijn veel dierenartsen dage
lijks op dezelfde bedrijven aanwezig, waardoor hun relatie
verschilt met die van toezichthouders die een locatie één of
enkele malen per jaar bezoeken. Een eerste initiatief voor beter
handhaven betreft de varkensexportverzamelplaatsen. Bij dit
type bedrijven is een nulmeting gedaan, en de bedrijven met
onvoldoende naleving krijgen te maken met gerichte acties
zoals dubbele bezetting en bezoeken van de combinatieteams
waarin AID’ers en VWA’ers samenwerken. Ook wordt gewerkt
aan betere dossiervorming bij bedrijven die niet aan de wet
geving voldoen.

“De aftrap van de werving van dierenartsen startte met de plaatsing
van een ‘advertorial’ in de Volkskrant en het Agrarisch Dagblad op
14 juni. Naast het beeld van de werkzaamheden en taken van
toezichthoudende dierenartsen, gaven we duidelijk aan wat onze
ambitie was en de noodzaak van extra handen. Bij de voorbereiding
van de advertorial zijn veel collega’s betrokken, zelfs de minister! De
wervingactie heeft in 2008 zeventien nieuwe dierenartsen opgeleverd.”

De vierde en laatste verbeteractie betreft het herijken van
de relatie met het bedrijfsleven en het ministerie van LNV.
Onder meer door deze partijen op de hoogte te houden van
het verbeterprogramma en ze te tonen wat de verbeteracties
opleveren. Na de zomer begon de programmaorganisatie
Dier alle diergerelateerde onderdelen binnen de VWA onder
te brengen binnen één organisatieonderdeel.

“De Combiteams AID-VWA als samenwerkingsproject tussen beide
organisaties is een niet eerder gekend fenomeen. Natuurlijk moeten
de diensten in 2011 samengaan, dat is de opdracht, maar cultuur
en werkwijze zijn toch verschillend. Wel werken we grotendeels altijd
al op hetzelfde terrein. Al dat wetende zijn mijn collega en ik in 2008
begonnen met het leidinggeven aan de landelijke teams. We zijn
begonnen met het opzetten van een nieuwe structuur en nieuwe
werkprocessen. Als praktijkmensen wisten we, dat we vervelende
dingen met betrekking tot dierwelzijn tegen zouden komen. Toch
hadden we geen besef van de ernst en de omvang. Er is immers een
vorm van toezicht op dierentransport inclusief laden en lossen geregeld,
wisten wij. Al snel werd duidelijk: het bestaansrecht van het project
staat buiten kijf.”

Last onder dwangsom
Bedrijven een duwtje in de goede richting geven: dat is de
bedoeling van de last onder dwangsom. Voor dit instrument
ontwikkelde de VWA in 2008 de beleidsregels en werkprocessen.
Last onder dwangsom is een bestuursrechtelijke maatregel
waarmee bedrijven altijd eerst de mogelijkheid wordt geboden
een geconstateerde overtreding te herstellen. Hier wordt wel
een termijn aan verbonden. Wanneer het bedrijf de overtreding
opnieuw begaat of deze niet binnen de gestelde termijn opheft,
kan de VWA hier een geldbedrag aan verbinden; dit is de dwang
som. Zo biedt last onder dwangsom bedrijven een financiële
stimulans om zich te verbeteren. Doel van de sanctie is duidelijk
niet het bestraffen van de overtreder, maar het opheffen van
de overtreding. De last onder dwangsom is onderdeel van het
specifieke interventiebeleid dierenwelzijn en kan vanaf 1 januari
2009 worden ingezet. Het is een middel dat het gat vult tussen
lichte sancties, zoals een waarschuwing, en zware sancties als
het intrekken van vervoersvergunningen. Daarmee biedt het
ruimte om proportioneel op te treden. Helemaal in lijn met
het handhaven met verstand en gevoel.
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Alcohol en tabak
De VWA houdt toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet en de Tabakswet. Dat
betekent dat ze controleert of bedrijven zich aan deze wetten houden, strafbare feiten opspoort
en waar nodig maatregelen treft. In 2008 startte het programma ITAT (Intensivering toezicht alcohol
en tabak). Dit was een waardevolle aanvulling op de bestaande capaciteit, omdat in het verslagjaar
ook het rookverbod in de horeca van kracht werd.

ITAT

Minder maar gemotiveerder

In 2008 ontving de VWA intensiveringsgelden van het
ministerie van VWS voor de invoering van de rookvrije horeca
en de handhaving op de leeftijdsgrenzen die gelden voor
het drinken van alcohol. Hiervoor is binnen de VWA de pro
grammaorganisatie ITAT opgezet. Bij het handhaven van de
leeftijdsgrenzen alcohol is het doel van ITAT om te voorkomen
dat jongeren gaan drinken of in ieder geval te zorgen dat ze niet
te jong beginnen met het drinken van alcohol en te realiseren
dat jongeren minder makkelijk aan alcohol kunnen komen.
Naast het alcoholgebruik onder jongeren en het roken in de
horeca houdt de programmaorganisatie zich bezig met het
regelen van de decentralisatie van het toezicht op de Drank- en
Horecawet. Het kabinet heeft besloten dat het toezicht op de
drank- en horecawetgeving per 1 januari 2011 grotendeels wordt
overgelaten aan de gemeenten. Aan ITAT de opdracht om
ervoor te zorgen dat deze taak goed kan worden overgedragen.

Het aantal jongeren dat alcohol probeert aan te schaffen neemt
af. Dat blijkt uit het Intraval-onderzoek dat de VWA tweejaar
lijks laat uitvoeren. Het bewustzijn dat jongeren onder de
zestien jaar geen alcohol aan mogen schaffen is zowel onder
de jongeren als onder ondernemers groter geworden. Het blijkt
echter ook dat de kleinere groep jongeren die wél alcohol aan
wil schaffen, erg gemotiveerd is. Het lukt deze groep dan ook in
vrijwel alle gevallen om alcohol te kopen. Ze moeten daarvoor
wellicht twee of drie winkels bezoeken, maar uiteindelijk lukt
het ze om alcohol aan te schaffen. Hiermee vermindert het
drinken van alcohol door jongeren iets, maar tegelijkertijd
komt een groep gemotiveerde jonge drinkers naar voren, die
nog steeds alcohol kan aanschaffen. Deze uitkomsten zijn voor
de VWA reden om intensief te blijven controleren op leeftijds
grenzen. Dat gebeurt vooral bij bedrijven waarvan bekend is dat
er veel jongeren komen die alcoholhoudende drank willen
aanschaffen. Daarbij zette de VWA in 2008 twee nieuwe controle
vormen in voor de controle van leeftijdsgrenzen bij alcohol
verstrekking: de zichtbare controle en de weekendpoule.
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“We zien een slijterij waar druk zaken wordt gedaan. Kinderen
(ongeveer vijftien jaar) lopen af en aan met flessen sterke drank.
Populair is een drank (50% alc.vol.) met daarin ‘bladgoud’. De
kassamedewerker (ongeveer zeventien jaar) is kennelijk populair bij de
jongens en meisjes, want ze lachen en geinen met hem. We zien het een
tijdje aan en spreken buiten enkelen aan die even daarvoor flessen
sterke drank hadden gehaald. Ze zijn allen te jong, dus onder de
achttien, en zijn niet bekend bij de jongeman. Eén van de kinderen
besloot, nadat we deze hadden ondervraagd, de slijterij weer binnen
te gaan en de kassamedewerker te vertellen dat er buiten werd
gecontroleerd. Vervolgens komen heel veel kinderen zonder drank naar
buiten en we horen hen mopperen dat ze ‘het’ nu in eens niet meer
meekrijgen! Hierop pakken ze massaal de mobiele telefoontjes en
wordt er druk heen en weer gebeld. Na enkele minuten zien we uit
verschillende hoeken iets oudere jeugd aan komen. Ze krijgen geld van
de eerder genoemde kinderen, die hun bestelling doorgeven aan de iets
oudere jongelui… Een voorbeeld dat aantoont welke moeite wordt
gedaan om toch aan drank te komen.
In dit geval konden we ingrijpen. De ondernemende slijter kreeg
een boeterapport ter waarde van € 900.”

Weekendpoule
Vanwege hun leeftijd vallen VWA-controleurs vaak op als ze
bijvoorbeeld een jongerensoos bezoeken. Ook zijn veel hand
havers op een gegeven moment bekend bij ondernemers en
vaste bezoekers van horecagelegenheden. Als antwoord hierop
startte de VWA de weekendpoule. Hierbinnen werken jongeren
tussen de 18 en 23 jaar die zijn opgeleid tot assistent-controleur.
De jongeren, voornamelijk werkstudenten, doorlopen een
stevig selectieproces, voordat ze aan de slag gaan. Inmiddels
heeft de VWA zo’n vijftig weekendpoulers.

Rookverbod
Op 1 juli 2008 ging het rookverbod in de horeca van start.
Twee maanden na de invoering werd het rookverbod in 95%
van de gevallen nageleefd. Restaurants, hotels, lunchrooms en
fastfoodrestaurants hielden zich vrijwel allemaal aan de regels.
Na de zomer was echter een terugslag te zien. Met name café
houders hielden zich niet altijd aan de wetgeving, hoewel ook
hier 83% van de café-eigenaren het rookverbod wel handhaafde.
De VWA koos ervoor om het accent te leggen op de controle van
de cafés.

Zichtbare controle
Tot 2008 waren controleurs die controleerden op leeftijd
grenzen bij de verstrekking van alcohol aan jongeren niet
herkenbaar als VWA’er. Ze spoorden overtreders op en maakten
zich veelal pas na afloop van de inspectie bekend. In de zomer
van 2008 startte een groep controleurs in diverse regio’s met
zichtbare controles. Ze dragen een shirt of jas met daarop het
VWA-logo en de vermelding ‘Inspectie’. Met deze vorm van
toezicht wil de VWA de naleving van de DHT-wetgeving kracht
bijzetten. De VWA koos voor deze opvallende controles, omdat
er een preventieve werking van uitgaat. Anderzijds zorgt de
zichtbare controle ervoor dat bij het grote publiek bekend
wordt dat de VWA dergelijke controles uitvoert. Naast deze
opvallende controlewijze blijft de VWA de reguliere,
onopvallende, leeftijdsgrenscontroles uitvoeren.
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Zo was de reactie van de VWA duidelijk een combinatie van eerst
zacht, dan hard. De eerste maanden voerde de autoriteit een
gematigd beleid. Een overtreding leidde daarbij in principe
eerst tot een schriftelijke waarschuwing. Overal waar sprake
was van openlijke dan wel georganiseerde regelovertreding
werd direct een boeterapport opgemaakt. Ook werd het econo
misch strafrecht toegepast: bij notoire overtreders wordt, in
overleg met het OM, een proces-verbaal opgemaakt. Het eind
oordeel is dan uiteraard aan de rechter.

Zacht waar het kan.
3

Risico’s in beeld

	Kansen inschatten met
onafhankelijke risicobeoordeling
	Onafhankelijke, wetenschappelijke risicobeoordeling en
-advisering, alsmede het programmeren van onderzoek: dat zijn
de taken van het bureau Risicobeoordeling VWA (BuR). Het
bureau rapporteert aan de ministers van VWS en LNV en levert
naast de gevraagde ook ongevraagde adviezen. Het bureau is
verantwoordelijk voor de onderzoeksprogrammering bij
instituten als het Rijksinstituut voor de voedselveiligheid (RIKILT),
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de
Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO). D eze programmering verricht het bureau voor
de VWA en deels voor de ministeries.

Hard waar het moet.
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Risico’s in beeld
…Het bureau Risicobeoordeling van de VWA
concludeerde dat levensmiddelen geen of een
verwaarloosbare rol spelen bij de verspreiding
van MRSA…

Bij handhaven volgens het principe ‘zacht waar het kan,
hard waar het moet’ is de mate van toezicht gebaseerd op
het risico. Daar waar de kans op niet-naleving groot is of waar
niet-naleving risico’s met zich meebrengt, is harder optreden
noodzakelijk. Aan de inschatting van deze risico’s levert het
bureau Risicobeoordeling een bijdrage. Het bureau krijgt aan
vragen voor onderzoeken waarmee het toezicht van de VWA tot
een proportionele handhaving wil komen. Het advies over
dioxine in Iers varkensvlees dat het bureau in december 2008
uitbracht aan de inspecteur-generaal VWA is hiervan een goed
voorbeeld.

Focal Point
Bij de EFSA (European Food Safety Authority) zijn alle Europese
lidstaten aangesloten. Het orgaan adviseert de Europese
Commissie over voedselveiligheid. Sinds 2008 zijn er EFSA Focal
Points in iedere lidstaat. Zo’n Focal Point regelt de contacten
tussen het land en de EFSA. Het bureau Risicobeoordeling van
de VWA is benoemd tot EFSA Focal Point Nederland. Zaken als
het uitwisselen van informatie en delen van onderzoeks
resultaten en risicobeoordelingen lopen via het bureau.

“We zijn begonnen met het maken van een plan hoe het Focal
Point-schap in te vullen. Bij de kennisinstellingen die een relatie
hebben met voedselveiligheid of diergezondheid hebben we contactpersonen gezocht. Deze contactpersonen helpen ons om vragen van
EFSA snel en efficiënt te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd hebben
we verzendlijsten gemaakt om in de toekomst nog gerichter informatie
te versturen via een webpagina en een grote groep mensen te kunnen
informeren over de activiteiten van EFSA. De medewerking van zo veel
mensen stemt ons positief dat we hier iets moois van kunnen maken.”
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Geen risico’s bij megastallen varkens
Megastallen zijn de afgelopen jaren in opkomst. Dit riep bij
het ministerie van LNV de vraag op of dit risico’s met zich mee
brengt voor de volksgezondheid en diergezondheid. Onderzoek
van het bureau Risicobeoordeling wees uit dat er geen duidelijke
consequenties zijn voor zowel dier- als volksgezondheid. Daarbij
is uitgegaan van megastallen waar uitsluitend varkens worden
gehouden en waar de benodigde risicobeheersmaatregelen
zijn getroffen. Door het schaalvoordeel lijkt het er zelfs op dat
bepaalde maatregelen, zoals luchtzuivering, effectiever en
efficiënter te regelen zijn. Ook de investering in innovatieve
technieken om risico’s te beheersen is op een grote veehouderij
eerder rendabel. Wel blijkt het voor het dierenwelzijn van
belang dat er voldoende deskundig personeel aanwezig is dat
kan beoordelen hoe het met de gezondheid van de dieren is
gesteld. Op kleinere (familie)bedrijven is er een duidelijkere
band tussen verzorger en dieren.

Kennisinvestering in nanotechnologie nodig
Nanotechnologie blijft de komende jaren op de agenda staan,
aangezien het steeds vaker in consumentenproducten wordt
toegepast. Met deze toename groeit ook het belang om de
mogelijke gezondheidsrisico’s op een wetenschappelijk verant
woorde manier te beoordelen. Hoewel het bedrijfsleven zelf
verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van veilige
producten, is bij de overheid voldoende kennis van de mogelijke
risico’s nodig. Alleen dan kan goed toezicht worden gehouden.
Het bureau Risicobeoordeling adviseerde de ministers van LNV
en VWS dat de kennis die nodig is voor de risicobeoordeling van
nanotechnologie een impuls moet krijgen.

Het bureau inventariseerde in welke consumentenproducten
en welk voedsel momenteel al nanotechnologie wordt toe
gepast. Dat leverde de schatting op dat in ruim honderdveertig
producten op de Nederlandse markt al nanotechnologie wordt
toegepast. In feite gaat het daarbij om producten waarvan de
fabrikant claimt dat er nanodeeltjes in zitten, of dat er bij
de productie nanotechnologie te pas komt.

MRSA op vlees niet ziekteverwekkend
De MRSA-bacterie veroorzaakt soms ziekte onder mensen die
werkzaam zijn in de agrarische sector, met name bij varkens
houders. In 2007 constateerde de VWA al dat deze bacterie ook
in kleine hoeveelheden voorkomt op diverse soorten vlees. Het
ministerie van LNV heeft gevraagd onderzoek te doen of dit
risico’s met zich meebrengt. Op basis van bestaande gegevens
concludeerde het bureau Risicobeoordeling van de VWA dat
levensmiddelen geen of een verwaarloosbare rol spelen bij de
verspreiding van MRSA. De kans dat de bacterie via vlees op
mensen wordt overgedragen is zeer klein, omdat de bacteriën
alleen in zeer kleine aantallen op vlees zijn aangetroffen. Tot nu
toe is overdracht op mensen vooral bekend bij situaties waar
sprake is van blootstelling aan veel bacteriën, bijvoorbeeld bij
intensief contact met dieren die de bacterie bij zich dragen.
Voedsel blijkt geen belangrijke besmettingsroute.

brengt voor reizigers naar zuidelijker landen. In enkele provin
ciën in centraal Turkije is de laatste vijf jaar een toenemend
aantal ziektegevallen geweest en in Griekenland overleed een
vrouw door besmetting met het CCHF-virus. Het advies van het
bureau Risicobeoordeling stelde diverse voorzorgsmaatregelen
voor. Zo moet de import van levende dieren uit risicogebieden
worden voorkomen. Ook zou onderzoek naar de effectiviteit
van antivirale middelen en naar vaccins voor toepassing bij
mensen en dieren gestimuleerd moeten worden. Op dit
moment is er voor mens en dier geen geregistreerd vaccin
beschikbaar. Daarnaast moeten toeristen die naar de risico
gebieden gaan voldoende voorlichting krijgen, met name
over de preventie van tekenbeten.

Voorzorgsmaatregelen Hyalommateek
De Hyalommateek kan drager zijn van het Crimean Congo
Haemorrhagic Fever-virus, een virus dat mensen ernstig ziek
kan maken. De afgelopen jaren lijkt de noordelijke grens van
het leefgebied van de Hyalommateek te verschuiven. Zo kan
Nederland in de toekomst tot het leefgebied van deze teek gaan
behoren. Het ministerie van VWS vroeg het bureau Risico
beoordeling om advies. De vraag ging zowel over het oprukken
naar Nederland als over de gevaren die de teek met zich mee
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4

Kerncijfers

Inspecties, monsters en maatregelen

Aantallen inspecties, monsteronderzoek en maatregelen
2008
inspecties
uren maatregelen
levensmiddelen/voedselveiligheid

2007
inspecties
aantallen maatregelen

2006
inspecties
aantallen maatregelen

159.742

136.184

63.291

61.460

drank horeca tabak

59.581

57.235

27.799

25.832

Inspectie vt/vlees/dieren(welzijn)

17.354

26.706

26.548

26.636

productveiligheid

45.647

38.664

9.761

11.754

import/buitengrens
inspectieposten*

11.790

9.835

3.461

-

2.896

7.428

4.071

2.761

12.345

15.560

3.061

3.391

vis
diervoeders

*

inspecties
uren

overig

12.358

totaal

321.713

12.929

2.156

516

293.768

138.508

453
18.049

132.287

Inspecties import zijn in 2006 meegeteld met de andere inspectiegroepen. Maatregelen zoals hier opgenomen betreffen proces-verbaal of
boeterapporten. Daarnaast zijn andere maatregelen genomen zoals terugzending en vernietiging

2008
monsters maatregelen

2007
monsters maatregelen

2006
monsters maatregelen

monsters microbiologie

41.703

1.318

66.151

1.062

51.366

146

monsters chemie

33.263

662

61.995

1.351

75.312

2.675

5.403

1.162

1.187

309

1.219

290

80.369

3.142

129.333

2.722

127.897

3.111

bijzondere monsters
totaal
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23.160

In 2007 zijn de planning en verantwoording van de VWA over
gegaan van inspecties in aantallen naar inspectie in gestandaardi
seerde uren, waardoor de kwaliteit van een inspectie beter te
vergelijken is. Om de gevolgen van de verandering in systematiek
in beeld te brengen is in 2007 volgens beide gerapporteerd. Het
aantal inspecties dat de VWA jaarlijks uitvoert stijgt door een
verbetering van de werkprocessen sinds de vorming van de VWA
in 2005.
Het maatregelpercentage vertoont met name voor inspecties een
sterk dalende tendens. Deze afname is een logisch gevolg van
risicogebaseerd optreden van de VWA: er wordt niet meer opge
treden tegen enkel administratieve overtredingen of andere
overtredingen die niet leiden tot een ongeborgd proces
(introductie van handhaven met verstand en gevoel).

Het aantal onderzochte monsters vertoont een dalende lijn. Dit is
het resultaat van het veranderende toezicht (handhaven met
verstand en gevoel) maar ook het gevolg van de toenemende
taakstellingen en vacatures bij de VWA.
Het aantal maatregelen op monsters vertoont een gestage daling,
met uitzondering van de bijzondere monsters. Bijzondere monsters
zijn apparatuur en machines die worden onderzocht binnen
productveiligheid. Of hier sprake is van een trend is nog niet goed
aan te geven.
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Bestuurlijke boetes

De afdeling bestuurlijke boetes van de VWA is in opdracht van de
minister van VWS uitvoerder van het handhavingsinstrument
‘bestuurlijke boete’. Bij overtredingen van de Warenwet, Tabaks
wet en - sinds 2005 - de Drank- en Horecawet wordt via deze weg
een boete opgelegd. De afdeling maakt op basis van de door
controleambtenaren opgemaakte boeterapporten beschikkingen
op en voert verweer bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Boeteschikkingen per wet
totaal

2008
gemiddeld

3.386 € 3.047.023

€ 828

aantal
Warenwet

totaal

2007
gemiddeld

4.334 € 3.588.498

€ 828

aantal

totaal

2006
gemiddeld

4.566 € 3.818.920

€ 936

aantal

Tabakswet

367

€ 637.500

€ 797

225

€ 179.250

€ 797

245

€ 541.650

€ 2.211

Drank- en Horecawet

329

€ 336.310

€ 1.022

448

€ 480.970

€ 1.074

449

€ 473.345

€ 1.057

Met een afname van het aantal maatregelen wordt ook een afname
van het aantal boetebeschikkingen geconstateerd. Een uitzonde
ring is het aantal boetes voor de Tabakswet, dat wordt veroor
zaakt door de inwerkingtreding van het rookverbod in de horeca.
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Het gemiddeld bedrag per boete blijft voor de Drank- en Horeca
wet en de Warenwet op een vergelijkbaar niveau. De boetes voor
de tabakswet zijn na een eerdere sterke daling in 2007 weer
vrijwel teruggekeerd tot het niveau van 2006. Ook dit wordt
veroorzaakt door aanpassingen van de tabakswetgeving.

Aantal bezwaren en beroepen
2008

2007

2006

bezwaren

364

400

520

beroepen

46

60

196

hoger beroep

12

40

41

Het bezwaarpercentage door de jaren heen blijft rondom acht à
tien procent schommelen.
In 2006 zijn beduidend meer beroepen ingediend dan andere
jaren. Dit komt doordat een formulebedrijf (bedrijf met meerdere
vestigingen) voor al haar boetebeschikkingen in beroep is gegaan.
Voor het overige blijft het beroepspercentage rond een à twee
procent.
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Importcontrole

Veel inspecties die de VWA uitvoert, gebeuren in de detailhandel
of bij de groothandel. Producten die daar worden aangetroffen, zijn
de grenzen van Europa al gepasseerd. Om eerder in het distributie
kanaal afwijkende producten op te sporen, houdt de VWA ook
intensief toezicht bij de verschillende buitengrenzen als de haven
van Rotterdam en op Schiphol. Dit gebeurt tijdens zogenaamde
importcontroles.
De VWA werkt bij haar importcontroles nauw samen met de
Douane. De Douane ontvangt van de VWA risicoprofielen die in
een database worden gezet. Deze risicoprofielen worden continu
op basis van nieuwe bevindingen en signalen bijgesteld. Door
deze aanpak werkt de VWA meer risicogericht dan ooit. Doordat
op een gerichte manier wordt geïnspecteerd, is de kans dat er
afwijkingen worden gevonden groot.
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Incidentmanagement, meldkamer en dierziektebestrijding

Bij de afdeling Incidentmanagement, Meldkamer en Dierziekte
bestrijding (IMD) komen zowel nationale als internationale
meldingen over productveiligheid, voedselveiligheid en dier
ziekten binnen.
Nationale meldingen zijn onder andere klachten van consumen
ten, meldingen van GGD’en en meldingen door het bedrijfsleven
in het kader van de Algemene Levensmiddelen Verordening en
Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid. Internationale
meldingen komen binnen via de Europese systemen RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed) en Rapex (Rapid Exchange of
Information), waarbij RASFF het meldingssysteem voor voedsel
veiligheid is en Rapex voor productveiligheid.

IMD richt zich ook op meldingen uit het dierziekteveld en staat
paraat als een incident of crisis om afhandeling vraagt. Om de
afhandeling van verdenkingen en/of uitbraken alert en slagvaardig
af te handelen worden er opleidingen en (veld)oefeningen
georganiseerd. Ter verdere ondersteuning worden de uitvoerings
draaiboeken actueel gehouden aan de laatste wet- en regelgeving
en opgedane ervaringen.
Consumenten weten de VWA steeds beter te vinden. Met name
op elektronische wijze neemt het aantal ontvangen klachten en
meldingen gestaag toe.

Warenklachtenlijn 0800 0488
2008

2007

2006

aantal telefoontjes

21.592

18.919

22.192

aantal ontvangen e-mailberichten

11.828

8.391

7.076

aantal meldingen
aantal klachten
percentage gegronde klachten
bezoeken website VWA

330

344

989

9.391

6.828

5.082

21%

32 %

693.000

23 %
andere methodiek gebruikt

Met stip op 1 van de binnengekomen klachten is het rookverbod
in de horeca. Alle andere klachten laten een min om meer stabiele
ontwikkeling zien.
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Top 5 consumentenklachten
2008

2007

2006

1. Roken in de horeca

4.069 (43,7%)

794 (15,4%)

704 (13,9%)

2. Voedselvergiftiging

800 (8,6%)

643 (12,5%)

730 (14,4%)

3. Roken op de werkplek en
in openbare gebouwen

727 (7,8%)

498 (9,7%)

500 (9,8%)

4. Hygiëneklachten

627 (6,7%)

474 (9,2%)

472 (9,3%)

5. Smaak- en of geurafwijking
van levensmiddelen

428 (4,6%)

471 (9,1%)

376 (7,4%)

2008

2007

2006

aantal Rapex-meldingen

1.556

1.408

892

aantal RASFF-meldingen

5.640

5.440

5.357

Het RASFF- en RAPEX- systeem maken het mogelijk om op een
snelle manier informatie over gevaarlijke voedingsmiddelen,
diervoeder of consumentenproducten uit te wisselen met de
Europese Commissie en alle andere Europese lidstaten. Er kan zo
in heel Europa actie ondernomen worden om gevaarlijke producten
van de markt te halen.

Internationale meldingen

Bovenstaande cijfers geven inzicht in het aantal ontvangen en
afgehandelde meldingen. Het aantal meldingen laat een constante
stijging zien. Wel is de toename voor Rapex-meldingen veel groter
dan voor RASFF-meldingen. De Europese Commissie schrijft de
groei toe aan de toenemende medewerking van de lidstaten en
ziet dit als een succes. Dit betekent dat er meer gevaarlijke producten
ontdekt zijn en dat er acties hebben plaatsgevonden vanuit het
bedrijfsleven en de betreffende autoriteiten.
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Van het totaal aantal Rapex-meldingen vroegen er 140 om actie
van de VWA. Op de overige meldingen is geen actie ondernomen
omdat deze geen Nederlandse betrokkenheid hadden, er onvol
doende informatie was of omdat deze overgedragen zijn naar
andere instanties. Uit het totaal aantal RASFF-meldingen is in
649 gevallen een actie voor de VWA voortgekomen.

Rapex
Top 5 productveiligheid
1. Elektrische schok

265

2. Chemische afwijkingen in o.a. speelgoed, cosmetica

263

3. Verstikken door inslikken

224

4. Kans op lichamelijk letsel

183

5. Mankement voertuig

158

RASFF
Top 5 levensmiddelen
1. MRL (methomyl/oxamyl)

Top 5 diervoeders
107

1. Microbiologische afwijkingen (salmonella)

31

2. Migratie (DEHP/DINP)

56

2. Additieven en etikettering

17

3. Fysische verontreiniging (insecten)

52

3. MRL (monensin)

12

4. Additieven en etikettering (Sudan rood)

44

4. Toxines (aflatoxine)

10

5. Microbiologisch afwijkingen (salmonella)

38

5. Overig (SRM materiaal)

10

Top 5 veterinaire producten
1. Microbiologische afwijkingen (salmonella)

67

2. Overig (cat. 1, 2 en 3)

45

3. Toxines (dioxines)

29

4. Additieven en etikettering (sulfiet)

9

5. MRL (antibioticum)

6
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Monitoring dierziekte-uitbraken

De VWA is verantwoordelijk voor de monitoring van dierziekteuitbraken in de wereld. Om dit te bewaken worden risicobeoorde
lingen opgesteld. In 2008 heeft de VWA in totaal zeventien
risicobeoordeling opgesteld, deze hadden betrekking op:
• hoog- en laagpathogene aviaire influenza in Duitsland (twee),
China, Denemarken (twee), België, Noorwegen Verenigd
Koninkrijk (twee), Zwitserland;
• Newcastle disease in Bulgarije, Zweden en Duitsland;
• klassieke varkenspest in Slowakije en Bulgarije;
• Afrikaanse varkenspest in Rusland;
• runderpest in Marokko.
Verdenkingen dierziekten

In bijgaand overzicht staan alle verdenkingen van dierziekten in
2008 weergegeven. Alle 1.966 gemelde verdenkingen zijn door
de VWA aan een nader onderzoek onderworpen.
• De elf positieve rabiës uitslagen zijn alle afkomstig van
vleermuizen.
• De 613 verdenkingen van TBC  werden, op een enkele na,
veroorzaakt door de import van kalveren uit het Verenigd
Koninkrijk. Dit zijn kalveren die afkomstig zijn van bedrijven
waar TBC is vastgesteld. De verantwoordelijke autoriteiten
hebben Nederland de benodigde informatie aangeleverd.
VWA-medewerkers bezochten alle bedrijven waar geïmpor
teerde kalveren verbleven en onderzochten de geïmporteerde
kalveren onderzocht. Bij zes bedrijven is TBC aangetoond.
• In augustus 2008 is bij een bedrijf in Helvoirt een besmetting
met enzoötische bovine leucose vastgesteld. De besmetting
kwam aan het licht door een slachthuisbevinding. Uit de trace
ring kwamen 34 bedrijven naar voren die alle door VWA-
dierziektedeskundigen zijn bezocht en onderzocht op de
mogelijke aanwezigheid van het enzoötische bovine leucose
virus. Op basis van de negatieve uitslagen zijn 33 getraceerde
bedrijven vrijgegeven. Op een bedrijf loopt dit onderzoek nog.
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• In 2008 is een besmetting met BSE vastgesteld. De besmetting
werd in Wapse vastgesteld bij onderzoek van een rund dat bij de
Rendac was aangeboden.
• Van de vijftien scrapieverdenkingen waren er twaalf positief. De
besmettingen zijn afkomstig uit de monitoring op het slachthuis
en bij kadavers die naar de Rendac afgevoerd werden. Op deze
bedrijven zijn alle fokschapen onderzocht op de gevoeligheid
voor scrapie en zijn alle voor scrapie gevoelige schapen over
genomen. Deze bedrijven staan vervolgens nog twee jaar onder
toezicht van de VWA.
• In 2008 werd de VWA met 47 psittacosebesmettingen gecon
fronteerd. Deze zijn deels gemeld door onderzoek bij het CVI en
deels door onderzoek bij externe labs. De grondslag van de
96 verdenkingen lag in een groot deel van de gevallen bij een
humane besmetting met psittacose, gemeld door de GGD,
waarna de VWA een bronopsporing heeft uitgevoerd.
• Blauwtong 2008, 581 meldingen ontvangen. zowel klinisch als
via het referentielaboratorium. In 2008 zijn naast type 8, ook
besmettingen met type 1 en 6 vastgesteld. Type 1 betreft een
positief geïmporteerd rund. De vastgestelde besmettingen met
virustype 6 is mogelijk veroorzaakt door gebruik van levend
cocktailvaccin.
• In 2008 zijn er op twee locaties besmettingen met Amerikaans
vuilbroed vastgesteld. De verantwoordelijkheid ligt bij de sector.
Er zijn beperkingsgebieden ingesteld.
• In mei krijgt de VWA te maken met een grote uitbraak van
Q-koorts onder de bevolking in het gebied rond Uden. Het
ministerie van LNV heeft daarom besloten om uit voorzorg
maatregelen te treffen om verdere verspreiding van Q-koorts
te beperken. Op basis van klinische bevindingen worden vijf
bedrijven gemeld, deze bedrijven worden in het nader onder
zoek allen positief bevonden.
• In 2008 ontving het VIC de melding van het CVI dat er een
velogeen paramyxo virus, type 1 (Newcastle Disease) was
aangetoond bij drie postduiven. Bij navraag bleek dat de duiven
behoorden tot een zogenaamde éénhoksrace. Een éénhoksrace
wordt verzorgd door een duivenvereniging, waarbij jonge

duiven van particulieren worden verzameld op één locatie. Op
basis van de NCD-richtlijn is er door de CVO gekozen om de
duiven minimaal zestig dagen op te hokken. De zieke duiven
zijn geëuthanaseerd en gedestrueerd. De overige duiven zijn
gevaccineerd. Op de dertigste en op de zestigste dag zijn de
dieren bemonsterd om te kijken of er nog virus aanwezig was.

Dierziekten
aantal

positief

negatief

Aviaire influenza

99

-

99

Aujeszky

11

-

11

Amerikaans vuilbroed
Blauwtong

2

2

-

581

85

496

Brucella Ovis

2

-

2

Brucella Suis

84

-

84

Brucellose AB

120

-

120

Brucellose Melitensis

12

-

12

BSE

13

1

12

1

-

1

Dourine
Echinococcus

2

-

2

EVA

1

-

1

3

2

1

10

-

10

Inf. haematopoietïsche necrose
Klassieke varkenspest
Koepokken

1

-

1

Koi herpes

1

-

1

2

-

2

Leucose

Leptospirose

35

1

33

Malleus

3

-

3

Miltvuur

3

-

3

MKZ

1

-

1

39

Dierziekten (vervolg)
aantal
Mycobacterium Avium

positief

negatief

1

-

1

13

1

12

Psittacose

96

47

49

Q-koorts

35

5

30

138

11

127

1

-

1

NCD

Rabiës
Runderpest
Salmonellose
Scrapie
SVD
Tuberculose

9

-

9

15

12

3

53

-

53

613

6

607

Vesiculaire stomatitus

2

-

1

Zwoegerziekte

3

-

3

1.966

173

1.793

Totaal

Rabiës: 115 meldingen van vleermuizen en 23 meldingen van
overige dieren (fret, vos, kat en hond). De positieve betreft
vleermuizen.
Vesiculaire stomatitus: paard stond tijdens de melding niet meer
in Nederland maar in Frankrijk.
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Leucose: er loopt er nog een onderzoek op een bedrijf.
Q-koorts: betreft humaan en dier(klinische) meldingen, de
vijf klinische meldingen zijn uiteindelijk positief bevonden.

Registratie en erkenningen (levensmiddelen)productiebedrijven

De VWA registreert of erkent alle bedrijven die ‘iets’ doen met
levensmiddelen, in welke fase van de voedselketen dan ook (dier
voeders, levende dieren, vleesproducten en andere levensmiddelen),
conform Europese regelgeving. Met een erkenning kunnen
Nederlandse bedrijven, die actief zijn in de dierlijke sector hun
producten kwijt binnen en buiten Nederland en Europa.

Uitgegeven erkenningen 2008
beginstand
01-01-2008

mutaties bij

319

1

dierlijke bijproducten

891

223

69

1.045

292

diervoeders

645

44

79

610

123

aquacultuur

levende dieren en -producten

mutaties af

eindstand
31-12-2008

aantal mutaties
2008

320

1

4.606

821

530

4.897

1.351

veterinaire buitengrenscontroles

220

34

7

247

41

visserijproducten, slakken,
kikkerbillen

898

75

52

921

127

vlees
totalen

4.155

375

238

4.292

613

11.753

1.573

975

12.332

2.548

Aantal monsters levend vee en dierlijke producten
monsters

2008

2007

2.006

monsters microbiologie

68.846

82.316

83.228

monsters chemie

17.928

17.092

19.282

monsters trichinen

153.871

151.153

147.471

totaal

240.645

250.561

249.981
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Monsters levend vee en dierlijke producten worden in het VWAlaboratorium in Wageningen onderzocht. In tegenstelling tot
onderzochte inspectiemonsters worden hier geen boetes of waar
schuwingen gegeven als producten niet in orde zijn, maar bestaan
de sancties uit het intrekken van een erkenning of het afkeuren
van een partij. Vervolgonderzoek door de AID is ook mogelijk.
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5

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

De oorspronkelijke formatie van de VWA is als gevolg van de
opgelegde bezuinigingen eind 2005 fors naar beneden bijgesteld
van 2.013 fte naar 1.816 fte. Als gevolg van de taakstellingen van
het kabinet Balkende IV is de formatie in 2008 verder gedaald tot
1.789 fte. De bezetting van de VWA is op 31 december 2008 met
1.537 fte daar nog duidelijk onder. Deze daling in de bezetting is
een gevolg van voortschrijdend inzicht om terughoudend te
handelen (met het vervullen van vacatures) op basis van politieke
voornemens tot afslanking van het ambtenarenapparaat en het
vooruitzicht van nieuwe reorganisaties.
Ziekteverzuim

De VWA heeft de ambitie om op termijn de Verbaannorm te
halen, een veel gebruikte streefnorm voor grote organisaties.
Deze norm ligt voor de VWA op 3,6 procent. Met een percentage

VWA verzuimpercentage januari t/m december 2008
7%
6%
5%

6,3
5,8
4,9

april - juni

juli - sept

4%
3%
2%
1%

jan - mrt
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okt - dec

Opleiding

In totaal zijn er tussen 1 januari en 31 december 2.500 cursisten in
6.800 dagen opgeleid, dit heeft € 2,8 mln. gekost. Dit zijn opleidings
kosten exclusief de salariskosten van de cursisten.
In oktober 2007 is de basisopleiding voor nieuwe dierenartsen
gestart. Door de werving en selectie van nieuwe medewerkers en
de kwaliteitsverbetering in het veterinair toezicht is deze aan
282 cursisten gegeven. Aan het opleidingstraject ‘Handhaven
met verstand en gevoel’ hebben driehonderd medewerkers
deelgenomen.
Daarnaast is aan 163 cursisten een basisopleiding voor het toezicht
op de alcohol en tabak gegeven.
In 2008 hebben 40 nieuwe bijzondere opsporingsambtenaren
(BOA’s) hun bevoegdheid gehaald en zijn 47 BOA’s nageschoold
om hun bevoegdheid te onderhouden.
Kwaliteitsborging en audits

5,4
4,9

van 5,4 in 2008 is de VWA verder van de Verbaannorm af komen
te staan. Toch is de VWA gezien de huidige onrust door fusie en
reorganisatie niet ontevreden over dit cijfer.

gemiddeld

De VWA wil een hoogwaardige kwaliteitsorganisatie zijn. Om dat
te bereiken wordt veel aandacht besteed aan interne kwaliteits
systemen en de kwaliteit van laboratoriumonderzoek. Daarnaast
is de VWA belast met het toezicht op de kwaliteit van de ‘producten’
van onderzoeks- en keuringsinstellingen en (private) organisaties.

Interne audit

In 2008 zijn interne audits uitgevoerd op het proces van de tot
standkoming van de interne managementverklaring en Europese
aanbestedingen. Verder zijn er audits uitgevoerd op de risico
advisering van het bureau Risicobeoordeling van de VWA en is de
follow-up van de audit internationale samenwerking opgeleverd.
Ringonderzoeken en referentiematerialen

Ringonderzoeken maken deel uit van de borging van het kwaliteits
systeem van de VWA. De werkgroep CHEK (www.vwa.nl/chek)
houdt zich bezig met de organisatie van ringonderzoeken waaraan
zowel nationale als internationale laboratoria deelnemen. In 2008
zijn 28 ringonderzoeken georganiseerd en gerapporteerd waarvan
10 microbiologische en 18 chemische. Gemiddeld deden
12 externe laboratoria aan een ringonderzoek mee. Externe
deelnemers bevinden zich met name binnen Europa.
Nieuw zijn de ringonderzoeken naar nitrosaminen in ballonnen en
fopspenen en naar ftalaten in PVC. Beide stoffen zijn giftig, en
kunnen aanwezig zijn in consumentenproducten, zoals speelgoed.
Het is dus belangrijk om hiervoor een goede analysetechniek in
huis te hebben, inclusief een ringonderzoek voor de borging
daarvan.

Het toezicht op naleving van de beginselen van goede laborato
rium praktijk (GLP) bij veiligheidsonderzoek, uitgevoerd door
onderzoeksinstellingen, wordt door de VWA zelf uitgevoerd. In
2007 zijn in Nederland achttien en in het buitenland (India en
Taiwan) vier inspecties uitgevoerd.
Ook dit jaar is verdere samenwerking gezocht met andere over
heidstoezichthouders, onder andere met het CTB in Wageningen
en het Franse Agence Française de Securité Sanitaire des Produits
de Santé.

De werkgroep CHEK produceert ook micro-organismen, die wor
den gebruikt als referentiemateriaal door onze eigen en ongeveer
honderd externe laboratoria. Referentiemateriaal wordt gebruikt
bij de kwaliteitsbewaking van het microbiologische onderzoek
naar bijvoorbeeld listeria, salmonella en bacillus. In 2008 produ
ceerde de VWA veertien verschillende soorten referentiemateriaal,
de totale productie bedroeg ongeveer 90.000 buisjes.
Externe audits en GLP

Door de overheid worden taken en werkzaamheden die voort
vloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving soms
uitbesteed aan keuringsinstellingen of private organisaties. De
VWA houdt toezicht op keuringsinstellingen die producten keuren
op veiligheid.
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Kengetallen en prestatie-indicatoren

Klachten over handelen VWA

Deze indicator heeft betrekking op de uitvoering van het beleid
door VWA medewerkers (inclusief facturering). Het beleid zelf is
vastgesteld door de beide opdrachtgevers, de ministeries van LNV
en VWS. In de onderstaande tabel staat behalve het absolute
aantal klachten ook het relatieve belang ervan weergegeven in de
kolom %. Dit percentage is berekend door het aantal klachten te
delen door het aantal inspecties respectievelijk monsteranalyses
en - voor de keuringen - door het aantal uren.

werkzaamheden
inspecties
monsteranalyses
keuringen
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aantal

streefwaarde 2008
%

aantal

realisatie 2008
%

102

0.07

15

0,01

80

0.06

1

0.00

215

0.02

119

0,02

Afhandelsnelheid informatieverzoeken en klachten/
incidentmeldingen

Het streven is dat de informatieverzoeken en klachten/incident
meldingen die bij de meldkamer van de VWA binnenkomen
binnen zes weken worden afgehandeld. Voor een deel van deze
verzoeken kan de behandeltermijn van zes weken vaak niet
worden gehaald, omdat het handhavingstraject langer is.

streefwaarde 2008

realisatie 2008

Totale hoeveelheid verzoeken en klachten/meldingen

40.000

41.549

Waarvan klachten over voedsel, producten en dieren

6.500

9.309

90%

94%

streefwaarde 2008

realisatie 2008

spontaan

15%

15.3%

geholpen

50%

70.2%

totaal

65%

85.5%

Percentage behandeling verzoeken, klachten/meldingen < 6 weken

Bekendheid

Met betrekking tot de naamsbekendheid van de VWA wordt een
onderscheid gemaakt tussen spontane en geholpen naams
bekendheid. Op middellange termijn wordt gestreefd naar een
spontane naamsbekendheid van 25% en van een geholpen
naamsbekendheid van 50%.
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Gevoel van product- en voedselveiligheid

Algemene doelstelling is dat het gevoel van veiligheid niet achter
uit gaat. De indicator voedselveiligheid heeft betrekking op het
vertrouwen van de consument in de veiligheid van voedingsmid
delen (consumentenmonitor). De indicator heeft een schaal van 1
(helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens). De VWA
meet de onderstaande drie stellingen.

Gevoel van product- en voedselveiligheid
voedselveiligheid

streefwaarde 2008*

onderzoek 2008

voedingsmiddelen worden steeds veiliger

3,4

3,4

ik maak me zorgen over de veiligheid van voedingsmiddelen

2,7

2,7

ik voel me onbehaaglijk over de veiligheid van voedingsmiddelen

2,5

2,6

*

Bron: VWA Consumentenmonitor 2008

De streefwaarde 2008 is gelijk gesteld aan de behaalde waarde
in 2007.
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Verkorte jaarrekening

Balans per 31 december 2008 (vóór resultaatsbestemming, in € 1000)
ACTIVA

31-12-2008

31-12-2007

2.595

2.358

* grond en gebouwen

3.659

4.448

* installaties en inventarissen

4.976

6.978

* overige materiële vaste activa

4.886

4.628

voorraden

1.550

1.532

debiteuren

13.105

10.609

3.861

6.148

vaste activa
immateriële vaste activa
materiële vaste activa

vlottende activa

nog te ontvangen
liquide middelen

40.667

13.551

totaal activa

75.299

50.252

* exploitatiereserve

-784

-3.942

* verplichte reserves

2.351

1.948

PASSIVA
eigen vermogen

* onverdeeld resultaat

5.529

3.561

Leningen bij MvF

11.879

17.345

voorzieningen

15.604

4.079

crediteuren

7.954

5.236

nog te betalen

32.766

22.025

totaal passiva

75.299

50.252
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Rekening van baten en lasten 2008 (in € 1.000)
1

2

oorspronkelijk vastgestelde
begroting

realisatie

(3) = (2) – (1)
verschil realisatie
en oorspronkelijk
vastgestelde begroting

opbrengst moederdepartement

28.421

42.526

14.105

opbrengst overige
departementen

74.001

77.046

3.045

BATEN

opbrengsten DGF

500

1.097

597

opbrengst derden

56.625

55.265

-1.360

rentebaten
totaal baten

0

1.004

1.004

159.547

176.938

17.391

LASTEN
apparaatskosten
*

personele kosten

97.881

107.763

9.882

*

materiële kosten

52.216

56.614

4.398

1.150

1.194

44

0

1.558

1.558

8.300

3.921

-4.379

rentelasten
afschrijvingskosten
*

immaterieel

*

materieel

overige lasten
*

dotatie / onttrekking voorzieningen

0

359

359

*

bijzondere lasten

0

0

0

159.547

171.409

11.862

0

5.529

5.529

totaal lasten
saldo van baten en lasten
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Kasstroomoverzicht 2008 (in € 1.000)
-1

-2

oorspronkelijk
vastgestelde begroting

realisatie

(3) = (2) – (1)
verschil realisatie
en oorspronkelijk
vastgestelde begroting

1. rekening courant RHB
per 1 januari 2008

2.729

13.551

10.822

2. totaal operationele kasstroom

8.300

33.102

24.802

-9.730

-4.325

5.405

1.143

1.143

-9.730

-3.182

6.548

0

0

0

-/- totaal investeringen
+ totaal boekwaarde
desinvesteringen
3. totaal
investeringskasstroom
-/- eenmalige uitkering aan
moederdepartement
+ eenmalige storting door
moederdepartement
-/- aflossingen op leningen

0

0

0

-7.207

-9.586

-2.379

+ beroep op leenfaciliteit

9.730

6.782

-2.948

4. totaal financieringskasstroom

2.523

-2.804

-5.327

5. rekening courant RHB
31 december 2008 (=1+2+3+4)

3.822

40.667

36.845

Algemeen

De VWA heeft de jaarrekening, onverminderd artikel 17 van de
Regeling baten-lasten diensten 2007, opgesteld met overeenkom
stige toepassing van de artikelen 361 tot en met 391, uitgezonderd
artikel 383, van titel 9 van het Burgerlijk Wetboek boek 2 en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Voor de balans, de staat van
baten en lasten en het kasstroomoverzicht wordt het Besluit
modellen jaarrekening niet toegepast, maar de modellen zoals
voorgeschreven in de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2009.
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Exploitatiereserve
Het verloop van de exploitatiereserve is als volgt (in € 1.000)
2008
stand 1 januari

2007

-3.942

0

effect stelselwijziging waardering vakantiedagen (<58 uur)

0

-/- 1.994

aanvulling verplichte reserve immat. vaste activa effect
2006

0

-/- 1.786

-3.942

-/- 3.780

3.561

-/- 156

gecorrigeerde stand 1 januari
uit resultaatbestemming
bijdrage moederdepartement

0

156

aanvulling verplichte reserve

-403

-/- 162

stand per 31 december

-784

-/- 3.942

De exploitatiereserve is gebonden aan een maximumomvang van
5% van de gemiddelde jaaromzet ultimo boekjaar, berekend over
de laatste drie jaar. De maximaal toegestane omvang van de

exploitatiereserve over het gemiddelde van de laatste drie jaar
bedraagt € 8,607 mln. (2007: € 8,488 mln.).

Verplichte reserve
Het verloop van de verplichte reserve is als volgt (in € 1.000)
2008
stand per 1 januari
effect stelselwijziging
gecorrigeerde stand per 1 januari
aanvulling
stand per 31 december

De verplichte reserve is gevormd voor geactiveerde
ontwikkelingskosten van software.
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2007

1.948

0

0

1.786

1.948

1.786

403

162

2.351

1.948

Onverdeeld resultaat
Het verloop van het onverdeeld resultaat is als volgt (in € 1.000)
stand per 1 januari
bestemming resultaat voorgaand boekjaar

2008

2007

3.561

-/- 156

- 3.561

156

resultaat boekjaar

5.529

3.561

stand per 31 december

5.529

3.561

2008

2007

opbrengst moederdepartement

42.526

46.762

opbrengst overige departementen

77.046

75.138

Toelichting op de rekening van baten en lasten
Baten (in € 1.000)

opbrengsten DGF

1.097

724

opbrengst derden

55.265

47.078

rentebaten RC ministerie van Financiën

164

125

rentebaten deposito

840

386

176.938

170.213

totaal
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Opbrengst moederdepartement
De ontvangen bijdrage moederdepartement is € 14,105 mln. hoger dan begroot.
Dit wordt met name veroorzaakt door
bijdrage financieringstekort VWA

ad € 10,000 mln.

aanvullende bijdrage intensivering Dierenwelzijn (Hoekstra)

ad € 2,500 mln.

bijdrage project Cliënt

ad € 1,221 mln.

overige aanvullende projecten

ad € 0,384 mln.

Opbrengst VWS

Opbrengst derden

De ontvangen bijdrage van VWS is € 3,045 mln. hoger dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt door de extra bijdrage voor intensivering
inspecties rookverbod in de Horeca vanaf juli 2008 ad € 1,532 mln.
en aanvullende bijdragen ad € 1,513 mln. voor o.a. toezicht zuivel
door COKZ.

Ten opzichte van vorige jaar is de opbrengst derden aanzienlijk
gestegen. Dit is met name het gevolg van de invoering van het
nieuwe retributiestelsel in maart 2008. De opbrengsten zijn
daardoor in lijn met de begroting 2008.
Rentebaten

Opbrengst DGF

De opbrengst DGF is gebaseerd op de eindverantwoording uit
het toezichtarrangement diergezondheid en dierziekte 2008. Het
betreft hier bijdragen voor het afhandelen van verdenkingen en
uitbraken van dierziekten (onder andere blauwtong, TBC, aviaire
influenza en TSE).
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Door de gewijzigde systematiek van bevoorschotting en een goed
liquiditeitsbeheer zijn de rentebaten beduidend hoger dan
begroot.

Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten (in € 1.000)
2008

2007

74.687

77.294

uitzendkrachten

3.810

3.694

externen

4.852

3.697

practitioners

6.374

5.084

opleidingskosten

2.396

1.733

-666

1.221

10.292

8.711

lonen en salarissen
andere personele kosten

overige personele kosten
pensioenlasten
sociale lasten

6.018

5.182

107.763

106.616

De personeelskosten zijn € 9,882 mln. hoger dan begroot. Ener
zijds is dat het gevolg van een aantal autonome ontwikkelingen
(onder andere de CAO-verhoging ad 2% per 1 april 2008 en
stijging eindejaarsuitkering). Totaal is dit effect circa € 4,813 mln.
Anderzijds zijn er een aantal bijzondere oorzaken, te weten:
- Hogere kosten practitioners ad € 1,174 mln. Om het tekort aan
dierenartsen te verminderen is het arbeidsvoorwaardenpakket
van practitioners verbeterd. Zo kunnen ze voortaan betaald
deelnemen aan werkoverleg. Ook zijn de uurtarieven gestegen.
Op deze wijze trekt de VWA extra dierenartscapaciteit aan.
- Hogere kosten externen ad € 3,895. Voor een aantal projecten
wordt externe ondersteuning ingehuurd, met name voor
de fusie van de VWA, AID en PD. Daarnaast is onder anderen
tijdelijk personeel aangetrokken voor de intensivering van
de inspecties op het rookverbod Horeca.

Alle handmatige boekingen/mutaties ter correctie van de balans
positie zoals ‘Nog te betalen vakantiegeld’, ‘Nog te betalen einde
jaarsuitkering’, ‘Nog te betalen meeruren’ lopen via de kosten
rekening overige personele kosten. Hierdoor resulteert in 2008
een negatief saldo op deze kostenrekening. De overige salaris
kostenrekeningen zijn niet handmatig te muteren.
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Materiële kosten (in € 1.000)
2008

2007

automatiseringskosten

13.524

9.445

huisvestingskosten

12.482

11.863

kantoorkosten

2.867

3.809

16.000

16.662

reis en verblijfskosten

8.694

9.367

algemene kosten

3.047

1.133

56.614

52.279

specifieke kosten

totaal

De materiële kosten zijn € 4,398 mln. hoger dan begroot, hetgeen
met name veroorzaakt wordt door hogere ICT kosten. Enerzijds is
dit het gevolg van hogere tarieven van de Dienst ICT (DICTU) van
het ministerie van LNV en anderzijds het gevolg van een groot

aantal uitgevoerde opdrachten voor onder meer het verbeteren
van de informatievoorziening en ICT systemen. De stijging van de
algemene kosten wordt met name veroorzaakt door de hoger
bijdrage Inspectieraad.

Rentelasten (in € 1.000)
2008

2007

leningen ministerie van Financiën

947

938

wettelijke rente

240

0

7

61

1.194

999

rekening-courant ministerie van
Financiën (KDS)
totaal
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Alle leningen lopen via het ministerie van Financiën en de rente
lasten zijn €947.359. De wettelijke rente in het kader van terug
betaling retributie, hetgeen slechts van toepassing is op 2008, is
€ 239.748. De rekening-courant ministerie van Financiën (KDS)
bedraagt € 7.227.
Door de incidentele post wettelijke rente zijn de rentelasten 2008
hoger dan begroot.

Afschrijvingskosten (in € 1.000)
2008

2007

immateriële vaste activa

1.558

1.371

materiële vaste activa

3.921

5.022

totaal

5.479

6.393
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Resultaatbestemming

Getrouwheid en financiële rechtmatigheid

Het vaststellen van de financiële verantwoording en resultaat
bestemming is de verantwoordelijkheid van de Secretaris-
Generaal van LNV, in zijn hoedanigheid van eigenaar van de VWA.
De financiële verantwoording, de accountantsverklaring en het
voorstel voor resultaatbestemming worden aan hem voorgelegd.
Vooruitlopend op de besluitvorming hieromtrent is het saldo van
baten en lasten over het boekjaar 2008 van € 5.529 mln., gerubri
ceerd als onverdeeld resultaat onder het eigen vermogen.

De cijfers uit de verkorte jaarrekening op de bladzijde 49 tot en met
57 zijn afkomstig uit het Interne Jaarverslag 2008 van de Voedsel en
Waren Autoriteit, en waarvoor op 13 maart 2009 een goedkeurende
Accountantsverklaring is afgegeven.
Het interne jaarverslag 2008 kan opgevraagd worden bij de
VWA, Postbus 19506, 2500 CM Den Haag.
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Voedsel en Waren Autoriteit

Zacht waar het kan.
JAARVERSLAG 2008

Jaarverslag 2008

Deze brochure is een uitgave van:
Voedsel en Waren Autoriteit
Prinses Beatrixlaan 2
Postbus 19506 | 2500 CM Den Haag
T 070 448 48 48
F 070 448 47 47
VWA Servicelijn 0800 - 0488
www.vwa.nl

Hard waar het moet.

