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1.

Inleiding.

Al een groot aantal jaren bestaat er tussen de departementen
van LNV en WVC op ambtelijke niveau wrijving over:
a. de primaire verantwoordelijkheid voor de wetgeving op het
terrein van de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen;
wat zich uit in:
b. discussies over de vormgeving van de wet- en regelgeving op
dit terrein; en in het verlengde daarvan:
c. discussie over de taakverdeling tussen de beide
departementen met betrekking tot de controle op de naleving
van die wetgeving.
Deze verschillen van opvatting leiden in de dagelijkse praktijk
zowel tot een zeer stroef lopend wetgevingsproces als tot -bv.
voor het bedrijfsleven- onoverzichtelijke en als onlogisch
ervaren taakafbakeningen tussen de verschillende controleinstanties die zich op dit terrein bewegen.
Op 30 november 1990 is in een poging de discussie hierover
verder te brengen door staatssecretaris Gabor de notitie
"herbezinning taakverdeling LNV-WVC met betrekking tot
levensmiddelen-wetgeving en -controle" aan staatssecretaris
Simons aangeboden. Bij de ambtelijke voorbereiding voor het
daarover te voeren bestuurlijk overleg bleken de standpunten
echter dusdanig uiteen te lopen, dat in het voorjaar van 1991
de beide SG's besloten deze problematiek in het kader van de
grote efficiency operatie (GEO) aan te pakken.
Inmiddels werd de in de nota voorgestelde lijn door LNV verder
uitgewerkt. De voorgestelde filosofie van integraal beleid en
integrale ketenbewaking vond zijn weerslag in de ontwerplandbouwkwaliteitsnota, die in de loop van 1991 met het veld
werd besproken. Omdat de nota dus ook over de taakverdeling
tussen de beide departementen ging, leidde het verschijnen
ervan in oktober 1991 tot een reactie van de zijde van WVC. In
een brief aan de secretaris van de Adviescommissie Warenwet
(ACWW) werd het WVC-standpunt, dat op een aantal onderdelen
afweek van de ontwerp-LNV-nota, ter kennis van de ACWW
gebracht. Daarop is in een volgend overleg tussen de beide
departementen de nota zodanig bijgesteld dat de positie van WVC
nu duidelijk in de nota -die recentelijk als beleidsvoornemen
naar buiten is gebracht- is opgenomen.
Ondertussen werden zowel binnen LNV als binnen WVC in het kader
van de grote efficiency-operatie (GEO) voorstellen ontwikkeld
voor een stroomlijning van de controle-apparaten. Ieder echter
vanuit de eigen filosofie. Door de beide SG's werd in de loop
van 1991 geconcludeerd dat dit geen vruchtbare weg was en werd
besloten om beide efficiency-onderzoeken met elkaar te
verbinden.
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Gezien de complexiteit en de gevoeligheid van de materie werd
door de SG's besloten om zo nodig externe deskundigen in te
schakelen. Uiteindelijk is geen extern bureau ingehuurd, maar
is gezocht naar een tweetal personen die zowel het vertrouwen
van de beide SG's zouden genieten, als voldoende kennis -en
tevens distantie- van de beleidsterreinen van LNV en WVC zouden
hebben om los van de directe belangen van de departementen over
de voorliggende materie te kunnen adviseren. Het werd de
Commissie Hendriks - de Zeeuw.
De commissie kreeg de opdracht om voorstellen te doen voor de
taakverdeling tussen de beide departementen met betrekking tot
de levensmiddelen-wetgeving en -controle, in het bijzonder op
het terrein van rood vlees, pluimvee en vis. De commissie werd
in januari 1992 ingesteld.
Naar aanleiding van de instelling van de commissie is door het
College van SG's besloten om de advisering in het kader van de
GEO over de taak-afbakening tussen de beide departementen op
dit terrein op te schorten tot na de rapportage van de
commissie.
Bij de inventarisatie van de problematiek is de commissie tot
de conclusie gekomen dat het vraagstuk zich niet alleen in de
vlees- en vis sector voordoet, maar dat de zelfde soort vragen
in vergelijkbare vorm ook voorkomen in andere sectoren, zoals
de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw of de
levensmiddelen-industrie. De commissie heeft haar opdracht
daarom breed opgevat en doet hieronder dan ook voorstellen op
het gehele terrein van de levensmiddelen-produktie.
In deze nota worden onder levensmiddelen behalve de gerede
consumentenprodukten ook alle plantaardige en dierlijke
(tussen)produkten begrepen die in het produktie-proces gebruikt
worden en die uiteindelijk leiden tot produkten die bestemd
zijn of kunnen worden voor menselijke consumptie.
Bij haar voorstellen heeft de commissie zich door een aantal
algemene uitgangspunten laten leiden. Deze zijn:
De ministeriële verantwoordelijkheid zoals die nu voor de
verschillende terreinen bestaat, staat niet ten principale
ter discussie. Slechts op onderdelen zullen voorstellen
worden gedaan om tot een andere taakverdeling te komen.
Dat zelfde geldt voor de bestaande departementale indeling.
Het gaat om de relatie -dwz. de wenselijke samenwerking en
taakverdeling- tussen de beide departementen. Niet om een
herverkaveling van de departementale organisatie.
Het beleid van de departementen dient zich te richten op de
kerntaken van de overheid. Helder moet worden geformuleerd
wat in het licht van het streven naar een selectieve
overheid tot de taak en verantwoordelijkheid van de centrale
overheid, het individuele bedrijf en het georganiseerde
bedrijfsleven behoort.
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Uitvoeringstaken, die uit vastgestelde kerntaken
voortvloeien dienen zoveel mogelijk te worden
verzelfstandigd en op afstand van de departementen te worden
georganiseerd. Anders geformuleerd gaat het om het
uitgangspunt dat de uitvoering van beleid op afstand van de
beleidsontwikkeling moet worden georganiseerd.
Deze uitgangspunten komen naar de mening van de commissie
overigens grotendeels overeen met uitgangspunten die aan de GEO
ten grondslag liggen.
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2. De verschillen in benadering tussen LNV en WVC.
De verschillen in benadering tussen de departementen van LNV en
WVC over de inrichting van de levensmiddelen-wetgeving en controle lijken -op basis van de informatie die door de
informanten aan de commissie is verstrekt- voort te komen uit
een verschil in invalshoek waarmee men naar de materie kijkt.
Ruwweg gaat het om de volgende verschillen:
Vanuit het departement van LNV gaat het bij het levensmiddelenbeleid om het -in het kader van afzetbevorderingsbeleid- voeren
van een kwaliteitsbeleid, waar de eisen met betrekking tot de
gezondheidsbescherming een vanzelfsprekend onderdeel van
uitmaken. Gezien de grote (internationale) economische belangen
van de levensmiddelen-sector en gezien de langdurige ervaring
met PBO-organen, is men bij LNV van mening dat zo'n beleid het
beste in nauw overleg met het bedrijfsleven en de
consumentenorganisaties kan worden ontwikkeld.
Om de kwaliteit van het eindprodukt te kunnen garanderen is
naar de mening van LNV een "integrale ketenbewaking" (IKB)
wenselijk, dwz. dat binnen een produktieketen van begin tot
eind systematische controles plaatsvinden: van zaaigoed tot
diepvriesgroente of van fokvee tot slagerijprodukt. Om dat te
kunnen realiseren is samenhangende wet- en regelgeving nodig,
die voor een deel ook door PBO-organen kan worden opgesteld of
uitgevoerd.
Wat betreft de controle op de uitvoering van die wet- en
regelgeving is men bij LNV van mening dat het preventieve
toezicht in eerste instantie (een belang en) een
verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijfstak is.
Preventief toezicht door de overheid zou in principe alleen
plaats moeten vinden daar waar dat door de EG is
voorgeschreven, hoewel erkend wordt dat dat in de praktijk ook
nog elders op basis van historische afspraken plaatsvindt.
Repressief overheidstoezicht behoort daarop aanvullend te zijn,
mede ter bewaking van de eerlijkheid in de handel.
Voor het departement van WVC is de primaire invalshoek dat de
overheid verantwoordelijk is voor het zo goed mogelijk
beschermen van de gezondheid van haar burgers, waarbij de
praktijk leert -ook op het levensmiddelenterrein- dat het korte
termijn belang van een individueel bedrijf en het belang van
een goede gezondheidsbescherming niet altijd met elkaar overeen
komen.
Normen op het terrein van de gezondheidsbescherming worden
veelal internationaal op wetenschappelijke basis bepaald en
slechts over de wenselijke fasering van de invoering behoort
overleg met het bedrijfsleven plaats te vinden. Daarbij
hanteert WVC het uitgangspunt dat het gezondheidsbelang
uiteindelijk altijd zwaarder moet wegen dan het individuele
bedrij fsbelang.
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Ook bij WVC is men ervan overtuigd dat voor het realiseren van
een goede kwaliteit van consumenten-produkten in de meeste
gevallen een controle op het produktieproces noodzakelijk is.
Daarom worden in het kader van de gezondheidsbescherming ook
niet alleen normen gesteld waaraan eindprodukten moeten
voldoen, maar worden ook eisen gesteld aan de gehanteerde
produktie-processen. Het uitgangspunt van IKB wordt zodoende
wel onderschreven, maar er is twijfel over de bereidheid van
het bedrijfsleven om hieraan mee te werken.
Omdat de belangen van individuele bedrijven en het belang van
gezondheidsbescherming niet altijd parallel lopen is men bij
WVC voorstander van een strak geformuleerde wet- en regelgeving
en is men van mening dat het tot de verantwoordelijkheid van de
overheid behoort om de uitvoering van die wet- en regelgeving
te controleren. Men gaat er daarbij vanuit dat die
overheidscontrole zich op de gehele produktiekolom moet richten
en -omdat het om gezondheids-belangen gaat- door het
departement van WVC i.c. het Staatstoezicht plaats behoort te
vinden.
Beide benaderingen zijn -in de context van de beide
departementen- verklaarbaar. De departementale organisatie
heeft immers óók tot doel om de verschillende belangen die
binnen de samenleving bestaan bij de voorbereiding van het
overheidsbeleid zichtbaar te maken zodat -na een politieke
afweging van die belangen- de waardering daarvan binnen de
totaliteit van het overheidsbeleid tot uitdrukking kan komen.
Ondanks het feit dat het verschil in benadering op zich
verklaarbaar is, is de commissie van mening dat de beide
departementen de afgelopen jaren te veel gericht zijn geweest
op het profileren van de eigen benadering en dat te weinig is
gezocht naar oplossingen die aan beide benaderingen recht
konden doen. Naar de mening van de commissie zijn beide
benaderingen namelijk niet principieel strijdig met elkaar. De
commissie heeft het als haar opdracht opgevat om met haar
voorstellen deze impasse te doorbreken.
Als we de hierboven genoemde verschillen nader bezien, dan
komen drie klusters van vraagstukken naar voren:
in de eerste plaats gaat het om de vraag op welke wijze het
beleid op het levensmiddelen-terrein tot stand komt: wat is
de rol van de beide departementen en wat is de (gewenste)
invloed van het wetenschappelijk onderzoek, van de
internationale regelgeving en van het bedrijfsleven,
in de tweede plaats gaat het om de vraag hoe geformuleerd
beleid zijn weerslag vindt in wet- en regelgeving, rekening
houdend met de verschillende bestuurlijke en dus
departementale verantwoordelijkheden. Daarbij gaat het ook
om de rol van de PBO-organen.
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In de derde plaats gaat het om de vraag van de handhaving
van de wet- en regelgeving. Centraal daarbij staat de vraag
waarop de het overheid zelf toezicht behoort te houden en
wat tot de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven moet
worden gerekend. In het verlengde daarvan gaat het om de
organisatie van dat toezicht, die nu zeer verbrokkeld is.
In de hierop volgende hoofdstukken zullen die drie klusters
verder worden uitgewerkt en zullen voorstellen voor een
oplossing worden geformuleerd.
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3. Het vraagstuk van de beleidsverantwoordelijkheid: het
bepalen van de norm.
Vanuit de hierboven geschetste verschillen in benadering kunnen
op het terrein van het levensmiddelenbeleid twee overheidsdoelstellingen worden onderscheiden: gezondheidsbescherming en
kwaliteitsbeleid:
Gezondheidsbescherming heeft tot doel te voorkomen dat
levensmiddelen op de markt worden gebracht die voor de
gezondheid schadelijk zijn. Daarbij gaat het zowel om de
feitelijke samenstelling van gerede produkten, om de mate
waarin residuen van bestrijdingsmiddelen of
diergeneesmiddelen voorkomen, als om de micro-biologische
kwaliteit ervan.
Kwaliteitsbeleid vooronderstelt het realiseren van de
doelstellingen van gezondheidsbescherming en is verder
gericht op het zodanig verbeteren van de agrarische en
dierlijke produktie, dat het eindprodukt een te garanderen
hoge kwaliteit bereikt -en als zodanig door de consument
wordt gewaardeerd- waardoor zowel nationaal als
internationaal een sterke concurrentie-positie kan worden
bereikt.
- niveaus van normstelling.
Bij beide beleidsdoelstellingen spelen de normen die aan
eindprodukten en de eisen waaraan produktieprocessen moeten
voldoen een centrale rol. Zij dienen als basis voor de wet- en
regelgeving. Kwaliteitsnormen omvatten daarbij ten minste ook
de voor dat produkt opgestelde gezondheidsnormen. In beginsel
liggen de beide doelstellingen dus in eikaars verlengde of misschien juister geformuleerd- vullen ze elkaar aan.
Toch blijkt de onderlinge relatie tussen deze doelstellingen
door de beide departementen zeer verschillend te worden
gewaardeerd. Beide departementen erkennen weliswaar dat de
normstelling in het kader van de gezondheidsbescherming tot het
terrein van WVC behoort, dat kwaliteitsbeleid gezondheidsbescherming impliceert en dat de overige kwaliteitseisen tot
het terrein van LNV behoren, maar tegelijkertijd bestaat er
geen overeenstemming over de te trekken grens tussen die twee
beleidsterreinen.
Dat komt omdat gezondheidsbescherming en kwaliteitsbeleid niet
eenduidig worden gedefinieerd. In theorie kunnen drie niveaus
van normstelling worden onderscheiden:
a.

Op het eerste niveau van normstelling gaat het om normen ter
voorkoming van gevaar voor iemands gezondheid. De daarbij
gehanteerde normen betreffen het eindprodukt en richten zich
op de bescherming tegen ziekteverwekkers en aantoonbaar
schadelijke stoffen. Dit basale beschermingsniveau vindt
zijn uitwerking onder andere in de door de WHO en FAO
opgestelde Codex Alimentarius.
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b.

Op het tweede niveau van normstelling gaat het om het
beperken van de belasting van de mens door vreemde stoffen.
Daarbij kan het zijn dat het gebruik van bepaalde additieven
of bestrijdingsmiddelen niet aantoonbaar schadelijk is, maar
dat het gebruik ervan op dit tweede niveau toch worden
beperkt of verboden, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende
bekend is over de mogelijke gevolgen op langere termijn. Dit
uitgangspunt komt overeen met het streven binnen de EG naar
een zgn. "hoog beschermingsniveau", dat als basis geldt voor
de Europese regelgeving op het terrein van de consumentenbescherming.

c. Op het derde niveau van normstelling gaat het om wat de
consument als wenselijk kwaliteitsniveau definieert. Het kan
daarbij om een heel ander soort normen gaan dan op het
tweede niveau, bijvoorbeeld omdat men in het geheel geen
residuen van bestrijdingsmiddelen in het voedsel wenst. De
eco-etikettering van biologische produkten is daarop
gebaseerd. Of wanneer men een scharrel-ei of scharrel-vlees
wenst omdat dat "dier-vriendelijker" is geproduceerd. Ook
daarvoor zijn aparte keurmerken ontwikkeld. Maar ook de
beoordeling op positieve kwaliteitsaspecten, zoals smaak,
geur, samenstelling of sortering worden tot dit derde niveau
gerekend. Daarbij kan worden gedacht aan de classificatie
van groenten en fruit of de bescherming van boerenkaas.
Op dit derde niveau van normstelling gaat het ook om het
door de centrale overheid of een produktschap reglementeren
van op zich veilige produktieprocessen of toevoegingen,
omdat die (kunnen) leiden tot negatieve reacties van
consumenten. Voorbeelden daarvan zijn regels met betrekking
tot het doorstralen van levensmiddelen of het gebruik van
bepaalde natuurlijke hormonen.
- de huidige verdeling van de beleidsverantwoordelijkheid.
Over de beleidsverantwoordelijkheid voor het eerste niveau van
normstelling bestaat geen verschil van mening tussen LNV en
WVC. Het bepalen van deze basale, ter bescherming van de volksgezondheid noodzakelijke normen voor consumenten-produkten en
de daarmee samenhangende voorschriften voor meetmethoden,
behoren tot de verantwoordelijkheid van WVC.
Overigens is hier in de praktijk nog slechts beperkt sprake van
materiële beleidsvrijheid. Normen op dit niveau worden meestal
op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek door de
WHO en FAO (Codex Alimentarius) opgesteld.
Dat deze normen internationaal als noodzakelijk te stellen
gezondheidsnormen worden erkend blijkt ook uit het feit dat ze
in veel gevallen de basis vormen voor EG-regelgeving en dat in
het kader van het GATT-overleg momenteel wordt onderhandeld
over een vrij verkeer van levensmiddelen wanneer voldaan wordt
aan de eisen uit de Codex.
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Over de beleidsverantwoordelijkheid voor het tweede niveau van
normstelling bestaat wel verschil van mening. WVC is ruwweg van
mening dat -om redenen van volksgezondheid- uiteindelijk moet
worden gestreefd naar de scherpst mogelijke -,dwz. technisch nog
realiseerbare- normstelling met betrekking tot de aanwezigheid
van residuen en additieven en op het terrein van de microbiologische kwaliteit.
WVC vindt daarom dat de beleidsverantwoordelijkheid voor dit
niveau van normstelling ook bij haar behoort te liggen. Daarbij
wordt er door WVC op gewezen dat ook voor de EG het bereiken
van een "hoog beschermingsniveau" uitgangspunt is bij het
opstellen van richtlijnen op het terrein van de levensmiddelenwetgeving. WVC definieert op deze wijze het verschil tussen het
eerste en het tweede beschermingsniveau weg.
LNV is daarentegen van mening dat het bij alle normen die boven
het basale eerste niveau uitgaan materieel om kwaliteits- en
niet om gezondheidsnormen gaat. Het eerste niveau is immers ook
gezond. Op deze wijze definieert LNV het verschil tussen het
tweede en derde niveau weg, waardoor dit tweede niveau van
normstelling tot het kwaliteitsbeleid wordt gerekend, en
daardoor onder de beleidsverantwoordelijkheid van LNV valt.
Bij dit meningsverschil tussen LNV en WVC over de
beleidsverantwoordelijkheid voor dat tweede niveau van
normstelling gaat het overigens zelden om de materiële inhoud
van de vast te stellen normen en produktie-eisen. Die wordt
doorgaans door de EG bepaald. Ook bij de voorbereiding van de
Nederlandse inbreng in Brussel blijkt weinig verschil van
inzicht over de te bepleiten normstelling te bestaan. Het
verschil van mening betreft meestal "slechts" de vraag naar de
bestuurlijke verantwoordelijkheid, omdat de beantwoording van
die vraag leidt tot implementatie in WVC- of in LNV-wetgeving,
wat ook gevolgen heeft voor de vraag welke controle-instanties
op de naleving ervan toezien.
Wat betreft het derde niveau van normstelling: de kwaliteitsnormen en daaraan verbonden produkteisen, die gebaseerd zijn op
consumenten-prevalentie of op de wens zich op de markt te
profileren, zijn beide departementen het er over eens dat dit
onder de beleidsverantwoordelijkheid van LNV valt.
Dat derde niveau van normstelling wordt overigens steeds
diverser -en economisch belangrijker- omdat steeds meer
producenten of produktie-sectoren zich op de (internationale)
markt willen profileren, door zich te richten naar specifieke
consumentenwensen, ook wanneer die (ver) boven de door de
overheid verplichte gezondheidsnorm uitgaan.
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- interferentie van normen.
Zo'n kwaliteitsnorm van het derde niveau kan vrijwillig door
een aantal producenten overeen worden gekomen waarbij men ter
bescherming van die "extra kwaliteit" gezamenlijk het toezicht
organiseert of aan een onafhankelijke keuringsinstelling
opdraagt.
Wanneer over zo'n kwaliteitsnorm binnen een gehele bedrijfstak
(PBO) overeenstemming wordt bereikt kan zo'n norm na
goedkeuring van het departement van LNV dwingend aan alle
producenten worden opgelegd.
Daarbij kan bv. ook de situatie ontstaan dat een additief dat
eerder is toegelaten, op basis van markt-overwegingen wordt
verboden. Dat komt bijvoorbeeld bij grote export-belangen voor.
Zo is chloor-amfenicol in Nederland als diergeneesmiddel
toegelaten, maar is het gebruik ervan door het Produktschap
voor Vee en Vlees verboden, omdat de VS geen vlees importeert
uit landen waar dit middel mag worden gebruikt.
WVC vindt het onwenselijk dat strengere kwaliteitsnormen (van
het derde niveau) door een produktschap of een ethische
commissie dwingend aan bedrijven kunnen worden opgelegd, omdat
daardoor de suggestie kan ontstaan dat de "lagere" gezondheidsnormen onvoldoende zouden zijn. Dat probleem doet zich naar de
mening van WVC niet voor wanneer het voldoen aan zo'n strengere
norm een kwestie van vrijwilligheid zou zijn.
De commissie is daarentegen van mening dat er goede redenen
kunnen zijn -bv. het verkrijgen of het behoud van een marktpositie- om hogere normen verplicht te stellen dan alleen op
basis van volksgezondheidseisen noodzakelijk zou zijn. De
eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt weliswaar bij het
bedrijfsleven, maar de instemming van (en codificering door) de
overheid kan zeker een nuttig, marktordenend effect hebben.
Daarnaast kunnen met betrekking tot een bepaald onderwerp
(bijvoorbeeld het gebruik van hormonen, de doorstraling van
voedsel of het gebruik van biotechnologie) ook andere dan
gezondheidskundige overwegingen voor de overheid een reden zijn
om tot een verbod of tot beperkende bepalingen te komen, zoals
bijvoorbeeld ongerustheid bij consumenten.
De commissie memoreert daarbij overigens dat in zo'n situatie
één produkt op drie kwaliteitsniveaus op de Nederlandse markt
voor kan komen: het Nederlandse produkt dat moet voldoen aan de
(derde niveau) normen van de kwaliteits-regeling, het produkt
uit de andere landen van de Europese gemeenschap dat moet
voldoen aan de (tweede niveau) EG-eisen, en het produkt uit een
"derde land" dat moet voldoen aan de (eerste niveau) eisen van
de Codex Alimentarius. Met een goede etikettering hoeft dat
naar de mening van de commissie echter geen problemen op te
leveren.
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- de nieuwe grenslijn.
Het bovenstaande overziend concludeert de commissie dat er
feitelijk sprake is van een continuüm aan normen, lopend van de
primaire gezondheidsnormen tot de veel strengere kwaliteitsnormen welke laatste zijn gebaseerd op consumenten-voorkeuren.
Daarbij is de primaire beleidsverantwoordelijkheid voor de
uitersten helder aan te geven, maar zal iedere toewijzing van
het tussenliggende gebied door de beide departementen als
arbitrair worden ervaren. Toch moet binnen dit continuüm van
normen op enig niveau een grens worden getrokken om zodoende de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de bepaling van de
betrokken normen helder en duidelijk vast te leggen.
Naar de mening van de commissie behoort de minister van WVC
verantwoordelijk te zijn voor het stellen van de normen waaraan
consumenten-produkten moeten voldoen, zodat ze geen gevaar
opleveren voor de volksgezondheid. Daarbij is de commissie van
mening dat ook de gezondheidsnormen die door de EG op basis van
het streven naar een hoog niveau van consumentenbescherming aan
levensmiddelen worden gesteld tot de verantwoordelijkheid van
de minister van WVC behoren. Het gaat hierbij dus om het eerste
en tweede niveau van normstelling.
Gezien het uitgangspunt van het hoge beschermingsniveau zoals
dat door de EG wordt gehanteerd is hier overigens sprake van
een verschuivende grenslijn. Eisen die nu nog als "extra
kwaliteitseisen" onder de verantwoordelijkheid van de minister
van LNV vallen, komen wanneer de EG die gezondheidsnormen tot
noodzakelijke normen uit het oogpunt van de bescherming van de
consument verklaart daarna onder verantwoordelijkheid van de
minister van WVC te vallen.
Voor wat betreft de reikwijdte van deze normstelling is de
commissie van mening dat het gaat om normen met betrekking tot
het toelaten van grondstoffen en additieven in gerede
produkten, om normen met betrekking tot residuen van
bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen en om normen met
betrekking tot de micro-biologische kwaliteit van produkten.
Daarnaast is de minister van WVC naar de mening van de
commissie ook verantwoordelijk voor het stellen van algemene,
horizontale hygiëne-eisen aan de wijze waarop levensmiddelen
worden geproduceerd. Daarbij gaat het om de "algemene principes
inzake de voedselhygiene" zoals die nu worden voorbereid in de
EG-richtlijn inzake algemene levensmiddelen-hygiëne en in het
Warenwet-besluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen.
Naar de mening van de commissie is de minister van LNV -mede in
het licht van de door de overheid gewenste integrale
ketenbewaking- verantwoordelijk voor het stellen van zodanige
eisen aan de produktie van levensmiddelen, dat aan de door WVC
gestelde gezondheidsnormen en aan de door LNV en de productschappen gestelde overige kwaliteitsnormen wordt voldaan.
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De commissie maakt in haar toedeling van bestuurlijke
verantwoordelijkheden dus een verschil tussen de
volksgezondheids-eisen waaraan gerede consumentenprodukten
moeten voldoen (door WVC) en de eisen waaraan
produktieprocessen moeten voldoen (door LNV). Daarnaast is LNV
ook verantwoordelijk voor het beleid mbt. de overige
kwaliteitsnormen. Naar de mening van de commissie wordt door
deze verdeling het primaire beleidsmatige belang van de beide
departementen het best gediend.
Concreet betekent deze verantwoordelijkheidsverdeling dat de
commissie enerzijds voorstelt om de verantwoordelijkheid voor
het Residubesluit van de Diergeneesmiddelenwet over te hevelen
van LNV naar WVC, zodat daar een samenhangend geheel van
gezondheids-normstelling met betrekking tot consumentenprodukten ontstaat, en anderzijds voorstelt om het stellen van
nadere eisen -zoals bv. veterinaire voorschriften- aan de
verschillende produktie-processen binnen een produktiekolom
onder de verantwoordelijkheid van LNV te brengen, ook waar dat
nu nog tot de verantwoordelijkheid van WVC behoort.
In het totaal van het levensmiddelen-beleid is ook een goede
etikettering van levensmiddelen van groot belang. Het is een
consumenten-belang dat beide departementen raakt. Op dit moment
worden etiketterings-eisen in het kader van de Warenwet tot de
primaire verantwoordelijkheid van WVC gerekend. De commissie
ziet geen redenen om daarin een wijziging aan te brengen.
- geen zaak van de overheid alleen.
Het ontwikkelen van beleid op het terrein van gezondheidsbescherming en kwaliteitswetgeving is echter geen zaak van de
centrale overheid alleen, maar gebeurt tevens door de PBO's.
Daarnaast is er sprake van advisering door de PBO's en vindt
overleg met de betrokken bedrijfstakken en de consumentenorganisaties plaats in een tweetal adviescommissies.
De produkt- en bedrij fsschappen hebben op basis van de Wet op
de Bedrijfsorganisatie en hun instellingswetten een eigen
regelgevende bevoegdheid. Ook kan aan hen in medebewind
regelgevende bevoegdheid worden toegekend. De commissie is van
mening dat deze vorm van regulering, hoewel de ruimte voor
nationale regels door verdergaande internationale regelgeving
zeker zal afnemen, vanuit het oogpunt van een selectieve
overheid zeker nog passend is. Wel is de commissie van mening
dat -in verband met de systematiek en de overzichtelijkheid van
de wetgeving- een nadere afweging moet plaatsvinden van de
vraag wat aan PBO-organen wordt overgelaten en wat op basis van
rijksregelgeving moet worden geregeld.
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Naast de advisering door de PBO-organen vindt advisering plaats
door de Adviescommissie Warenwet en de Adviescommissie
Vleeskeuringswet. De commissie is van mening dat deze breed
samengestelde adviescommissies een waardevolle bijdrage aan de
voorbereiding van de levensmiddelen-wetgeving leveren, waarbij
zij overigens wel aantekent dat er ook doublures optreden,
zoals bij Warenwet-regelingen, waarbij zowel advisering door de
ACWW als door de produktschappen is voorgeschreven. In
hoofdstuk 5 zal ook een voorstel worden gedaan om de advisering
aan de overheid verder te stroomlijnen.
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4. Het vraagstuk van de wetgeving: samenhang en bestuurlijke
taakverdeling.
De huidige wetgeving op het terrein van gezondheidsbescherming
en kwaliteit van levensmiddelen is zeer versplinterd. Naast de
Landbouwwet, de Veewet en de Landbouwkwaliteitswet die onder de
primaire verantwoordelijkheid van de minister van LNV vallen,
zijn er de Warenwet en de Vleeskeuringswet die primair onder de
minister van WVC vallen en waarbij de minister van LNV mede
ondertekent. Daarnaast bestaat er nog veel PBO-regelgeving op
dit terrein, waardoor er sprake is van een onoverzichtelijk
samenstel van wet- en regelgeving.
Behalve deze wet- en regelgeving bestaat er ook nog een ruim
arsenaal aan andere wetten, die omdat zij aangrijpen op een
deel van de produktiekolom uiteindelijk ook van invloed zijn op
de kwaliteit van levensmiddelen. Daarbij gaat het om de
Weizijns- en Gezondheidswet voor Dieren, de Diergeneesmiddelenwet, de Destructiewet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet, de
Plantenziektewet en de Bestrijdingsmiddelenwet. Het gaat hier
echter om wetten die een redelijk afgebakend terrein bestrijken
en waarop verder niet zal worden ingegaan.
Met het toenemend belang van EG-regelgeving claimen zowel LNV
als WVC -op basis van het in het vorige hoofdstuk beschreven
verschil in waardering over wat onder gezondheidsbescherming en
wat onder kwaliteitsbeleid moet worden verstaan- dat de
implementatie van die regelgeving in "hun" wetgeving plaats
moet vinden. Het gevolg daarvan is dat daarover voortdurend
strijd wordt geleverd.
Een extra complicatie daarbij is dat de structuur van de
huidige wetgeving nog sterk wordt bepaald door een verschil in
regelgeving voor de binnenlandse markt en voor de export; een
verschil dat met de eenwording van de Europese markt veel van
haar realiteit verliest.
In de huidige situatie wordt dit vraagstuk "opgelost" door
enerzijds nieuwe EG-regelgeving "te fileren", waarbij bijna per
artikel wordt bekeken of het moet worden opgenomen in LNV-,
PBO- of in WVC-regelgeving en anderzijds door het maken van
parallel-wetgeving, in die zin dat EG-regelgeving zowel wordt
opgenomen in LNV- als in WVC-wetgeving.
Deze situatie is naar de mening van de commissie zeer
onbevredigend en zal naar haar mening alleen maar kunnen worden
doorbroken door het drastisch vereenvoudigen van de wetgeving
op het terrein van gezondheidsbescherming en kwaliteitsbeleid.
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- Levensmiddelenwet.
Met de hierboven voorgestelde verdeling van bestuurlijke
verantwoordelijkheden moet het naar de mening van de commissie
mogelijk zijn om de huidige lappendeken op dit terrein te
vervangen door één samenhangende Levensmiddelenwet.
In die Levensmiddelenwet zouden naar de mening van de commissie
dan ook naast normen mbt. gerede consumentenprodukten ook eisen
mbt. alle plantaardige en dierlijke (tussen)produkten en het
toegepaste produktieproces moeten worden opgenomen. Daarnaast
zal de controle op de naleving van deze al deze eisen in de
nieuwe wet moeten worden geregeld.
Bij het opstellen van zo'n wet kunnen in principe twee wegen
worden bewandeld.
- In de eerste plaats kunnen alle nu bestaande wetten en
uitvoeringsregels in een éénmalige operatie in een nieuwe
Levensmiddelenwet worden omgezet. Het op deze wijze
herstructureren van complexe wetgeving -en daarvan is op het
levensmiddelenterrein sprake- is echter een zeer veelomvattend
en langdurig proces, terwijl ondertussen wel telkens nieuwe EGregels zullen moeten worden geïmplementeerd. Het gevaar van
mislukken is bij zo'n grote operatie dan ook niet denkbeeldig.
- In de tweede plaats kan de nieuwe levensmiddelenwet worden
opgezet als een raamwet, waarbij in eerste instantie alleen de
structuur en de uitgangspunten van de wet worden vastgelegd,
waarna de verschillende onderdelen in de loop van de tijd
verder worden ingevuld (en tegelijk geschrapt in de bestaande
wet- en regelgeving). De commissie geeft hier de voorkeur aan,
omdat het dan ook mogelijk is om nieuwe EG-regelgeving al in de
nieuwe Levensmiddelenwet in te bedden.
Bij de keuze voor deze laatste variant zal parallel aan de
voorbereiding van de raamwet moeten worden gewerkt aan het
opschonen van de bestaande LNV-, PBO- en WVC- wet- en
regelgeving, zodat slechts opgeschoonde regelgeving wordt
overgeheveld naar de nieuwe Levensmiddelenwet.
Gezien de elkaar aanvullende gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de beide bewindslieden voor dit terrein, zal deze nieuwe
wet door de beide bewindslieden moeten worden ondertekend,
waarbij in de wet zelf wordt aangegeven wie voor welke
onderdelen van de wet ieder verantwoordelijk is.
Uitwerkingsmaatregelen zullen dan binnen dat wettelijk kader of
door de minister van WVC (het stellen van gezondheidsnormen met
betrekking tot consumentenprodukten en de daarbij behorende
meetmethoden) of door de minister van LNV (bedrijfsgerichte
voorschriften met betrekking tot de productiekolom en overige
kwaliteitseisen) of door beiden gezamenlijk op basis van
verschillende artikelen in de levensmiddelenwet (bv. in geval
een EG-richtlijn voorschriften van beide soorten omvat) kunnen
worden vastgesteld.
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- gezamenlijke aanpak.
Om te komen tot een soepele implementatie van nieuwe EGregelgeving en ter gezamenlijke sanering van de bestaande en
voorbereiding van nieuwe levensmiddelen-wetgeving, stelt de
commissie voor om een door beide departementen gedragen
tijdelijke projectorganisatie in het leven te roepen, waarbij
gezien de bijzondere structuur van de wet een nauwe
samenwerking met het departement van Justitie wenselijk lijkt.
Deze projectorganisatie zou dan tevens kunnen worden benut voor
de gezamenlijke voorbereiding van de Nederlandse inbreng in het
overleg over EG-regelgeving op het levensmiddelenterrein.
In deze constructie is er zowel sprake van een structurele
betrokkenheid van de beide departementen bij het wetgevingsproces, als van een zekere afstand ten opzichte van de beide
moeder-departementen, waardoor korte termijn-belangen niet de
overhand zullen krijgen.
Omdat het te verwachten is dat het opstellen van de nieuwe
Levensmiddelenwet en de sanering van de bestaande wet- en
regelgeving, en het door de Kamers accepteren ervan geruime
tijd zal vergen, verdient het aanbeveling dat beide
departementen voor de duur van het project gezamenlijk een
full-time projectleider aanstellen, die in nauw overleg met de
departementale leiding knopen kan doorhakken. In welke mate de
overige medewerkers full-time aan de projectorganisatie moeten
worden verbonden, zal afhangen van hun betrokkenheid bij de
opdracht van de projectgroep en van de afspraken die daarover
tussen de leiding van de beide departementen wordt gemaakt. De
commissie wil daarbij echter wel wijzen op de noodzaak van een
grote mate van continuïteit in zo'n proces.
Misschien ten overvloede wil de commissie er nog op wijzen dat
het instellen van deze project-organisatie naar haar mening
niet betekent dat de eigen verantwoordelijkheid van de
departementen wordt aangetast. Bij de projectorganisatie gaat
het om de implementatie van nieuwe EG-regelgeving, de sanering
van de bestaande en de vormgeving van nieuwe wetgeving en de
daarbij behorende uitvoeringsmaatregelen op het levensmiddelenterrein en om de voorbereiding van gezamenlijke standpunten op
concrete dossiers. De voeding van de projectorganisatie -dwz.
de strategische beleidsontwikkeling- blijft natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de onderscheiden departementen.
- de overgangsperiode.
Hierboven is het stramien geschetst van nieuwe wetgeving op het
terrein van de gezondheidsbescherming en het kwaliteits-beleid.
De commissie is van mening dat wanneer deze lijn wordt
overgenomen gedurende de overgangsperiode zou moeten worden
gewerkt met pragmatische oplossingen voor de implementatie van
nieuwe EG-richtlijnen, in de wetenschap dat dit -zo gauw als de
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raamwet gereed is- naar de nieuwe Levensmiddelenwet kan worden
overgeheveld.
Hierbij zou heel goed de constructie kunnen worden gebruikt van
een AMvB of ministeriele regeling die door beide bewindslieden
wordt ondertekend en gebaseerd is op verschillende artikelen
uit de nu nog afzonderlijke wetten. Dat voorkomt het verder
"fileren" van nieuwe EG-regelgeving.
NB. In de huidige Warenwet zijn ook een groot aantal besluiten
met betrekking tot non-food produkten opgenomen. Daarvoor zou
de huidige Warenwet deels kunnen worden gehandhaafd of zou een
aparte kwaliteitswet kunnen worden opgesteld. In dit voorstel
wordt daar niet verder op ingegaan.
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5. Het vraagstuk van de handhaving: de taakverdeling tussen
overheid en bedrijfsleven.
Ook de controle op de naleving van wettelijke eisen op het
terrein van gezondheidsbescherming en kwaliteitsbeleid is zeer
verbrokkeld. Naast de controle-diensten van LNV: de PD, de R W
en de AID en de controle-diensten van WVC: de IGB en de VI,
functioneert een groot aantal min of meer uitgebouwde privaatrechtelijke keurings-instellingen, al dan niet door een PBO met
de handhaving van kwaliteits-regelingen belast.
De bestaande lappendeken aan wetgeving vindt in de praktijk
zijn weerspiegeling in de versplintering van de taaktoedeling
aan de verschillende controle-organen. Een goed voorbeeld
daarvan is de taakverdeling rabt. ei-produkten.
De kwaliteitseisen en de eisen mbt. de erkenning van
eiprodukten-producenten zijn vastgelegd in een
produktschapsverordening. Daarnaast zijn in de Warenwet
algemene voorschriften en specifieke gezondheidsvoorschriften voor eiproducten opgenomen. Door verwijzing
naar de Warenwet-eisen zijn deze tevens impliciet in de
produktschapsverordening opgenomen.
Op het pluimveebedrijf wordt door de Gezondheidsdienst
voor dieren en de R W toezicht gehouden op de
diergezondheid, waarbij de VI soms controle op zoönosen
(Salmonella) uitvoert. De controle op de eisen uit de
produktschapsverordening (keuring en verlening erkenning
aan eiproductenproducenten) en van de kwaliteit van de
eieren gebeurt door het NEB. Daarnaast heeft de IGB op
basis van de Warenwet een algemene toezichthoudende taak.
De R W is belast met de exportcertificering tbv. derde
landen. De AID tenslotte heeft een taak bij het toezicht
op de uitvoering van de PBO-verordening en houdt zich
bezig met de opsporing van strafbare feiten.
Daarnaast bestaat er in een aantal situaties onduidelijkheid
over de taak-afbakening tussen de overheidscontrolediensten en
privaatrechtelijke keuringsinste11ingen. Naar de mening van de
commissie is de bestaande situatie op het terrein van de
controlediensten te versnipperd en zou de efficiency kunnen
worden verbeterd.
- het begrip controle.
Voor de discussie hierover is het goed om het begrip controle,
dat zich laat onderverdelen in keuring, toezicht en opsporing,
wat nader te specificeren:
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Keuring is een preventieve en systematisch uitgevoerde
activiteit, waarbij wordt nagegaan of een producent, produkt
of proces voldoet aan de voorschriften en waarbij de toegang
tot de markt verbonden is aan keurmerken, certificaten of
andere door de keuringsinstelling uit te reiken
bewijsstukken.
Toezicht is een niet systematische activiteit, waarbij de
toezichthouder steekproefsgewijs de mate van overeenstemming
met wettelijke voorschriften nagaat.
Dit toezicht kan repressief van karakter zijn, dwz. worden
uitgevoerd nadat een proces in gebruik is genomen of het
produkt op de markt is gebracht, dan wel preventief, dwz. op
een zodanig tijdstip worden uitgevoerd dat produkten die
niet zijn verkregen volgens cq. niet voldoen aan de daarvoor
gestelde eisen van de markt kunnen worden geweerd.
Wanneer toezicht met grote regelmaat in bedrijven
plaatsvindt, dan is er welhaast sprake van keuring, echter
zonder uitreiking van bewijsstukken dat die controle heeft
plaatsgevonden.
Een bijzondere vorm van toezicht is het overheidstoezicht op
privaat-rechtelijke keuringsinstellingen, met het doel om na
te gaan of deze op de juiste wijze uitvoering geven aan de
hen opgedragen werkzaamheden.
Opsporing is een activiteit gericht op de bevestiging van
(gegronde) vermoedens dat de voorschriften (in ernstige
mate) zijn overtreden.
In het kader van de discussie over de kerntaken van de overheid
heeft de commissie zich ook de vraag gesteld wat op het gebied
van de controle op de levensmiddelen-wetgeving tot de taak van
de overheid moet worden gerekend en wat -en onder welke
omstandigheden- tot de primaire verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven. Daarbij geldt voor de commissie overigens als
vanzelfsprekende randvoorwaarde dat de overheid ten alle tijde
haar verantwoordelijkheid voor de gezondheids-bescherming van
haar burgers waar moet kunnen maken.
Voor de bepaling van de wenselijke taakverdeling tussen de
overheid en het bedrijfsleven hanteert de commissie twee
uitgangspunten:
de primaire eigen verantwoordelijkheid van de producent, en
het beginsel van de integrale ketenbewaking.
- de verantwoordelijkheid van de producent.
De commissie is van mening dat het primair tot de
verantwoordelijkheid van de producent behoort, dat
levensmiddelen op de markt worden gebracht die voldoen aan de
daaraan door de centrale overheid en de productschappen
gestelde eisen. De overheid ziet daarop toe. Dat
overheidstoezicht kan van beperkte aard zijn wanneer een
bedrijf of een bedrijfstak zelf voor voldoende en verifieerbare
kwaliteitsbeheersing zorg draagt.
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De intensiteit van het overheidstoezicht wordt in deze visie
rechtstreeks gekoppeld aan de eigen keuringsinspanningen van
het individuele bedrijf of de georganiseerde bedrijfstak. Dat
maakt het naar de mening van de commissie wenselijk om de
kosten van het overheidstoezicht grotendeels aan het
bedrijfsleven toe te rekenen en wel op een dusdanige wijze dat
individuele bedrijven zonder extern geborgde kwaliteitsregeling
en bedrijfstakken die niet zelf een onafhankelijke keuringsinstelling hebben georganiseerd een hogere heffing voor het
overheidstoezicht betalen, zodat er een incentive blijft
bestaan om het eigen privaat-rechtelijke kwaliteitstoezicht
(beter) te organiseren.
De primaire verantwoordelijkheid van de producent voor zijn
produkt komt in zijn eenvoudigste vorm tot uitdrukking in het
interne kwaliteitstoezicht door het bedrijf zelf. Onafhankelijk
van de wijze waarop dit interne toezicht van bedrijf tot
bedrijf is georganiseerd zal -in de situatie dat dit de enige
vorm van kwaliteitstoezicht is- ook nog een regelmatig extern
toezicht op grondstoffen, produktiewijze en eindprodukten
noodzakelijk zijn, hetzij door een extern controle-orgaan,
hetzij door de overheid.
Naast de interne kwaliteitsbewaking kan een producent er echter
ook toe besluiten om zijn produkten of zijn produktieproces
door een externe instantie te laten beoordelen. Daarbij kan het
gaan om eindprodukten-controle (zoals in de tuinbouw), om de
externe borging van een produktie-proces (certificering of GMPerkenning), of om extern toezicht op zowel het produktie-proces
als op het eindprodukt (zoals in de zuivelsector).
Zo'n externe beoordeling sluit overigens aan bij het
kwaliteitsbeleid, zoals dat door de EG wordt nagestreefd. Zo
wordt in het onlangs door de Europese Commissie aan de Raad
gepresenteerde voorstel voor een richtlijn inzake algemene
hygiëne bij de bereiding van levensmiddelen nadrukkelijk
verwezen naar de ISO-norm 9002 voor het opzetten van een intern
kwaliteits-bewakingssysteem, zodat certificering daarvan
mogelijk is.
De commissie is van mening dat bij een verdergaande mate van
externe controle door een betrouwbare (en dus door de overheid
erkende) keurings-instantie, het overheidstoezicht structureel
kan afnemen. In uiterste instantie, wanneer zowel systematisch
wordt toegezien op het produktieproces als op het eindprodukt,
zal het overheidstoezicht zich kunnen beperken tot een
(grotendeels administratief) toezicht op de keuringsinstelling,
aangevuld met een steekproefsgewijze controle op het
functioneren ervan bij de betrokken bedrijven. In die situatie
zal ook de financiële bijdrage van het bedrijf aan het
overheidstoezicht beperkt behoren te zijn.
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Op dit moment wordt zeer verschillend invulling gegeven aan de
collectieve verantwoordelijkheid van producenten voor het
kwaliteitstoezicht binnen hun bedrijfstak. Naast een aantal
sectoren waarin voor de hele bedrijfskolom een goede privaatrechtelijke keurings-instelling bestaat (zoals in de zuivel)
zijn er bedrijfstakken waarin nog niets is geregeld en er
alleen sprake is van overheidstoezicht (zoals bij de visverwerking). Daar tussenin zijn er bedrijfstakken waar deels
van een privaat-rechtelijke en deels van overheidscontrole
sprake is (bv. tuinbouw, veevoeders, eieren en de rood vleessector) .
De commissie is van mening dat privaatrechtelijke
keuringsinstellingen voor alle sectoren binnen de
levensmiddelen-produktie zouden moeten worden ingesteld. Door
het oprichten van zo'n controle-organisatie kan de betrokken
sector inhoud geven aan de collectieve verantwoordelijkheid
voor de kwaliteitscontrole binnen de sector. Die controle zal
zich dan zowel moeten richten op de gebruikte
produktieprocessen als op de grondstoffen en de eindprodukten.
Er is nog een reden waarom de commissie de vorming van privaatrechtelijke keuringsinstellingen zou willen stimuleren. In de
keuringsvoorwaarden kan ook het sanctiebeleid worden
vastgelegd. Dat sanctiebeleid (tuchtrecht) kan daardoor bij
overtreding van de keuringseisen veel directer zijn. Het
kwaliteitscertificaat kan direct worden onthouden en in een
systeem van tuchtrecht kan ook rekening worden gehouden met het
onterecht behaalde economische voordeel.
Het is duidelijk dat dit tuchtrecht de mogelijkheid tot
strafrechtelijk optreden van het Staatstoezicht of van het
Openbaar Ministerie niet uitsluit. Er zullen daarom tussen de
privaatrechtelijke keuringsinstelling, het Staatstoezicht en
het OM duidelijke werkafspraken moeten worden gemaakt.
- integrale ketenbewaking.
Het tweede uitgangspunt dat de commissie hanteert is dat van de
integrale ketenbewaking (IKB). In alle produktie-processen
bepaalt de zwakste schakel de kwaliteit van het eindprodukt.
Daarnaast is het "eindprodukt" van de ene producent veelal
"grondstof" voor de volgende producent in de produktie-keten.
De kwaliteit van al deze "tussen-produkten" telt, zeker in de
levensmiddelen-sector met veel bederfelijke goederen, zwaar.
Dat leidt er naar de mening van de commissie toe dat het
kwaliteitstoezicht -inclusief de controle op de gezondheidsnormen- analoog aan het produktieproces dient te worden
gestructureerd. Ook de organisatie van de controle-keten dient
langs de lijn van grondstof naar eindprodukt te verlopen. Het
merken van dieren, waardoor vanaf de geboorte tot aan het
slachthuis de ontwikkeling van een dier kan worden gevolgd, is
een voorbeeld van een begin van IKB.
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Het belang van IKB -zowel bij de produktie als bij de controleneemt overigens toe door de nog steeds verdergaande schaalvergroting van produktiebedrijven, waardoor de gevolgen van een
incident bij één producent een steeds groter deel van de
produktieketen of zelfs van de bevolking kan treffen.
IKB, dwz. controle op de produktieketen vanaf de grondstof tot
aan het consumentenprodukt, zal dus leidraad moeten zijn voor
de organisatie van keuringsinstanties. In de primaire produktie
van plantaardige of dierlijke produkten laat zich dat goed
organiseren. Bij de ambachtelijke of industriële verwerking van
produkten, waar tussenprodukten uit meerdere produktie-kolommen
worden gebruikt, ligt dat complexer.
Naar de mening van de commissie pleit dat voor een intensieve
samenwerking tussen de verschillende keuringsinstanties, zodat
van eikaars kennis gebruik kan worden gemaakt en produktiebedrijven die werken met produkten uit meerdere produktiekolommen eenvoudig aan de ene of de andere keuringsinstantie
voor controle kunnen worden toegewezen.
- een federatief verband.
Zo'n samenwerking zou op ad-hoc basis plaats kunnen vinden,
maar naar de mening van de commissie is een structurelere
aanpak noodzakelijk.
De commissie stelt daarom voor om de verschillende
keuringsinstanties in één federatief verband onder te brengen,
waardoor ook structureel tot een goede afstemming van het
keuringsbeleid kan worden gekomen. Daarbij wordt gedacht aan
gezamenlijk beleid op terreinen als controle-procedures,
voorwaarden voor certificering, het vastleggen en publiceren
van gegevens, het opleggen van tuchtrechterlijke straffen, ed.
Daarnaast kunnen in zo'n federatief samenwerkingsverband ook
een aantal overhead-taken gezamenlijk worden behartigd, zoals
de huisvesting van controle-bureaus, het exploiteren of inhuren
van laboratorium-capaciteit, of het ondersteunen van het
personeelsbeleid, bijvoorbeeld door het voeren van een
gezamenlijke salarisadministratie of het ontwikkelen van een
gezamenlijk personeelsbeleid.
Ook voor de overheid biedt zo'n federatie voordelen, omdat op
deze wijze het overleg met de privaat-rechtelijke
keuringsinstellingen beter kan worden gestructureerd en ook het
overheidstoezicht daarop beter en eenvoudiger kan worden
georganiseerd.
Naar de mening van de commissie geldt de noodzaak tot
integratie in een federatief verband niet alleen voor privaatrechtelijke keuringsinstanties, maar gaat een zelfde redenering
op voor die delen van de overheids-controle-organen, die
keuringen verrichten of stelselmatig toezicht houden.
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Die taken zouden naar de mening van de commissie ook op
privaat-rechtelijke basis moeten worden georganiseerd (dus
worden geprivatiseerd) en ook in het federatieve verband van
keuringsinstellingen moeten worden ondergebracht.
Uitgaande van deze verdeling ligt de omvorming tot een privaatrechtelijke keuringsinstelling het meest voor de hand bij de
R W . Maar ook de IGB en de VI voeren -voor een aanzienlijk deel
van hun werkzaamheden- stelselmatige controles uit op
grondstoffen, produktie-processen of eindprodukten. Naar de
mening van de commissie zouden ook die taken in de hier
voorgestelde federatie moeten worden ondergebracht.
Voor wat betreft de nu bestaande privaatrechtelijke keuringsinstellingen die zich bij de federatie zouden moeten aansluiten
denkt de commissie aan het Centraal Orgaan Kwaliteitscontrole
Zuivel, het Nederlands Eiercontrole Buro, de Stichting Keuring
Alternatieve Landbouwprodukten, het Kwaliteitscontrole Buro
voor Groente en Fruit, de Nederlandse Vleeswaren Controle en de
Interimcommissie Scharrelvleescontrole.
De commissie is er daarnaast voorstander van dat op termijn ook
de privaat-rechtelijke en overheids-organisaties die in het
voortraject van de levensmiddelen-produktie actief zijn -zoals
de PD, de Gezondheidsdienst voor Dieren, de NAK's en de
veevoedercontrole- een nauwe relatie met de federatie van
keurings-instellingen aangaan, ten einde de controle op basis
van IKB binnen de produktieketen te optimaliseren.
Door het op deze wijze binnen één overkoepelende organisatie
onderbrengen van alle nu afzonderlijk functionerende keuringsinstanties zal er één nationale keurings-instantie ontstaan,
die uitgaande van een federatieve structuur in beginsel
bedrij fstak-gericht is georganiseerd: het Nederlands
Controlebureau Levensmiddelen (NCL).
De vorming van zo'n organisatie zal er naar de mening van de
commissie toe leiden dat -al is het maar door een logischer
toedeling van controle-taken aan de verschillende keuringsinstanties- op (korte) termijn competentie-problemen tussen de
verschillende keurings- en toezicht-instanties kunnen worden
opgelost, dat controles binnen een produktiekolom beter op
elkaar kunnen worden afgestemd en dat er op termijn voor de
overheid aanzienlijke efficiency-besparingen optreden.
- de organisatie van het NCL.
De commissie denkt voor wat betreft de vormgeving van het NCL
aan een privaat-rechtelijke stichting, waar de controleinstellingen zich bij aansluiten.
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Het bestuur zal, gezien de federatieve opbouw, primair
aangewezen worden door de besturen van de aangesloten controleinstellingen. Aangezien de besturen van de huidige privaatrechtelijke keurings-instellingen bestaan uit
vertegenwoordigers vanuit de betrokken bedrijfstak zal ook het
NGL primair vanuit het bedrijfsleven zelf worden aangestuurd.
Zoals hiervoor gesteld dienen naar de mening van de commissie
ook de huidige overheids-controle-instellingen, voor zover deze
keuringstaken verrichten, geprivatiseerd te worden. Ook
daarvoor moeten besturen worden gevormd die door het
bedrijfsleven worden gedragen. De overheidsverantwoordelijkheid
voor deze keuringstaken zal echter pas aan het bedrijfsleven
kunnen worden overgedragen, wanneer er voldoende garanties zijn
geschapen dat deze keuringstaken ook in geprivatiseerde vorm
blijvend zullen worden uitgevoerd. Daarover zal met de
verschillende bedrijfstakken moeten worden overlegd. Dit
besturingsconcept maakt het naar de mening van de commissie ook
mogelijk om op termijn tot een verdere integratie van de
verschillende controle-instellingen te komen.
Op termijn zal naar de mening van de commissie het functioneren
van het NCL ook moeten worden getoetst door de Raad voor
Certificatie. Het is daarvoor noodzakelijk dat naast de
vertegenwoordigers van de aangesloten controle-organen, het
bestuur verder bestaat uit een beperkt aantal (door de Kroon te
benoemen) leden-deskundigen en een vertegenwoordiging vanuit de
consumenten-organisaties; het geheel onder leiding van een
(door de Kroon benoemde) onafhankelijk voorzitter. Verder
zouden de bestuursvergaderingen moeten worden bijgewoond door
twee ministeriële vertegenwoordigers: één vanuit LNV en één
vanuit WVC.
Voor wat betreft de directie van het NCL denkt de commissie aan
een constructie, waarbij voor de dagelijkse leiding hetzij één
van de directeuren van de controle-instellingen, hetzij een
nieuwe functionaris door het bestuur wordt aangesteld. De
directeur van het NCL wordt bijgestaan door een College van
directeuren van de keuringsinstellingen, waarbij de afstemming
van activiteiten het centrale thema vormt.
- de relatie met de departementen.
Bij de relatie tussen het NCL en de departementen van LNV en
WVC is er sprake van een drietal niveaus: bestuurlijke
afstemming, toezicht in algemene zin op het functioneren van
het NCL en de aangesloten controle-organen, en toezicht op de
feitelijke controle-activiteiten.
De bestuurlijke afstemming tussen het NCL en de departementen
van LNV en WVC zal primair door het bestuur van de federatie
worden verzorgd. Zeker in de opbouwfase lijkt een regelmatig
overleg met de ambtelijke en politieke leiding op de beide
departementen wenselijk.
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Gezien de grote volksgezondheids- en economische belangen die
met het goed functioneren van het NCL en daarbij aangesloten
controle-organen zijn gemoeid, is de commissie van mening dat
de overheid als ultimum remedium de bevoegdheid moet hebben om
aan het NCL -en daardoor aan één van de aangesloten keuringsinstellingen- een aanwijzing mbt. haar functioneren te geven.
Gezien de primaire verantwoordelijkheid van de minister van LNV
voor de organisatie van de bedrijfstak en daarmee naar de
mening van de commissie ook voor het functioneren van de door
de bedrijfstak gedragen controle-organen, is de commissie van
mening dat die bevoegdheid bij de minister van LNV behoort te
liggen. Voor zover die aanwijzing gevolgen heeft of kan hebben
voor de uitvoering van de controle-inspanningen die direct
verband houden met de gezondheidseisen, wordt daarover met de
bewindspersoon van WVC overlegd.
Het toezicht op de feitelijke controle-activiteiten zal
plaatsvinden door een nieuw te vormen Rijkstoezicht.
- de uitbouw van het NCL.
De overheid kan de uitbouw van controles door het NCL
stimuleren door in de lervensmiddelenwetgeving keuring door een
bij het NCL aangesloten controle-instelling verplicht te
stellen.
Daarnaast dient de overheid naar de mening van de commissie het
verlenen van erkenningen en vergunningen en het voeren van de
daarbij behorende administratie ook aan het NCL op te dragen,
waarbij het NCL dan ook toezicht op de daarbij behorende
voorwaarden moet houden. Natuurlijk zal dat in het begin alleen
maar voor die bedrijfstakken kunnen waarvoor een goed
keuringsregime functioneert, maar op termijn zou dat dus voor
de gehele levensmiddelen-bedrijfstak moeten gelden.
Daarnaast laat het zich aanzien dat het NCL na de opbouwfase,
door haar bestuurssamenstelling zal uitgroeien tot een
representatieve en gezaghebbende organisatie binnen de
levensmiddelensector. De commissie is van mening dat zich dan
de situatie voordoet dat het bestuur van het NCL de taak van de
huidige adviesorganen rond de Warenwet en de Vleeskeuringswet
over kan nemen. Naast een bestuurstaak zal zij dan ook gaan
functioneren als adviescollege aan de overheid op het brede
terrein van de levensmiddelenwetgeving.
- het Rijkstoezicht.
Wanneer binnen het NCL voor alle sectoren keuringsinstellingen
functioneren zal er toch nog een overheidstoezicht nodig zijn.
Dat toezicht zal zich dan richten op de wijze van werken van de
bij het NCL aangesloten keurings-instellingen, waarbij
steeksproefgewijze bedrij fscontroles nog slechts in dat
toezicht-kader en bij calamiteiten nodig zullen zijn.
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Hoewel bedrij fscontroles door het Rijkstoezicht dus beperkt van
aard zullen zijn, en de resultaten daarvan in eerste instantie
moeten fungeren als terugkoppeling op de werkwijze van de
privaatrechtelijke keuringsinstelling, zal het Rijkstoezicht in
situaties waarin op ernstige wijze niet aan de geldende
keuringseisen wordt voldaan, de mogelijkheid moeten hebben om
direct uit te voeren aanwijzingen te geven, met als uiterste
sanctie het stilleggen van de inrichting of het schrappen van
de erkenning. Daardoor blijft ook in de nieuwe situatie, met
een beperkte overheidsinzet, de bewaking van de
gezondheidseisen te allen tijde gegarandeerd.
Dat betekent overigens wel dat, daar waar het om de overtreding
van vastgestelde wet- en regelgeving gaat, er ook goede
afspraken tussen het NCL, het Rijkstoezicht en het Openbaar
Ministerie moeten worden gemaakt, over wie welke zaken oppakt
en wanneer zaken aan het Rijkstoezicht cq. het OM worden
overgedragen. Daarvoor zou kunnen worden aangesloten bij de
werkafspraken die nu op basis van de Landbouwkwaliteitswet
bestaan.
Dat blijvende overheidstoezicht zal, als een nieuw
Rijkstoezicht Levensmiddelen, worden gevormd uit die onderdelen
van IGB en VI die momenteel geen keuringstaken of stelselmatig
toezicht uitvoeren en zal -hoewel het ten dienste staat van
beide departementen- naar de mening van de commissie onder de
verantwoordelijkheid van de Minister van WVC moeten vallen.
Daar waar het optreden van het Rijkstoezicht ingrijpt op
beleidsterreinen die onder de primaire verantwoordelijkheid van
de minister van LNV vallen wordt met het departement van LNV
overlegd.
Voor zover het Rijkstoezicht in de opbouwperiode van het NCL
nog toezicht houdt op bedrijven waar nog geen privaatrechtelijke keuringsinstantie werkzaam is of waarvoor nog niet
op een andere adequate wijze een externe kwaliteitsborging is
gegarandeerd, zullen de kosten hiervan ten laste van het
betrokken bedrijfsleven moeten worden gebracht. Dit is ook een
stimulans voor het betrokken bedrijfsleven om eigen keuringsinstanties op te richten en in het NCL onder te brengen.
Daarnaast zal het overheidstoezicht zich moeten richten op het
bestrijden van economische fraude met de levensmiddelenwetgeving. De commissie laat het aan de beoordeling van de SG's
over in hoeverre voor deze taak een samenvoeging wenselijk is
van de AID en de ECD. Het is naar de mening van de commissie
geen taak voor het nieuwe Rijkstoezicht.
- import uit derde landen.
In beginsel richt het NCL zich op de Nederlandse produktiebedrijven en blijft de controle op de import uit derde landen
een zaak voor het Rijkstoezicht levensmiddelen. Maar ook hier
beveelt de commissie aan om deze taak om efficiency-redenen aan
het NCL uit te besteden.
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Hiervoor zal dan wel een afzonderlijke financieringswijze
moeten worden gevonden omdat de kosten daarvan natuurlijk niet
ten laste van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen worden
gebracht.
- de overgangsperiode.
Wanneer de hierboven ontwikkelde lijn wordt overgenomen zullen
een aantal procedures moeten worden gestart. In eerste
instantie zal met het georganiseerde bedrijfsleven moeten
worden overlegd inzake de bereidheid om privaat-rechtelijke
keuringsinstellingen op te richten en in een NCL onder te
brengen. Door veel informanten van de commissie werd positief
op zo'n idee gereageerd.
Tegelijkertijd zal moeten worden nagegaan hoe de huidige
keurings- en toezicht-procedures kunnen worden gestroomlijnd en
langs de weg van IKB kunnen worden georganiseerd. De commissie
gaat ervan uit dat er -ten minste bij de overheids-controleinstellingen- een herverdeling van taken plaatsvindt, zodanig
dat uiteindelijk nog maar één controle organisatie in een
bedrijfstak werkzaam is.
Daarnaast zal moeten worden gewerkt aan het privatiseren van de
R W en van delen van de IGB en VI. Daar doet zich overigens wel
een fase-probleem voor. De stelselmatige overheids-controles op
het directe produktieproces kunnen pas worden afgestoten
wanneer met de betrokken bedrijfstakken sluitende afspraken
over eigen privaatrechtelijke controle-instellingen zijn
gemaakt. De privatisering van de R W en de vermindering van de
capaciteit van de IGB en VI zal zodoende parallel moeten lopen
aan de opbouw van de privaat-rechtelijke controle-instellingen.
Bij de R W zal er op enig moment sprake zijn van privatisering
van de organisatie. Voor het terrein van de IGB en VI zullen
warschijnlijk eerst meerdere sectorgewijs georganiseerde
privaatrechtelijke keuringsinstellingen worden opgericht,
waarnaar een deel van het huidige personeel overgaat. Het ligt
daarbij voor de hand dat deze nieuwe keuringsinstellingen
zullen werven onder het personeel van de huidige IGB en VI. In
dat geval zal deze operatie naar verwachting ook geen personele
problemen op hoeven te leveren.
NB. Naar de mening van de commissie zou zich in de non-food
sector een zelfde ontwikkeling moeten afspelen: bedrijfstakgerichte externe keurings-instellingen en een beperkt
rijkstoezicht. De commissie gaat hier echter verder niet op in.
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6.

Samenvatting van de aanbevelingen.

De commissie is op basis van haar gesprekken met informanten en
op basis van het haar aangereikte schriftelijke materiaal tot
de conclusie gekomen dat het vraagstuk van de taakverdeling op
het terrein van de levensmiddelen-wetgeving en -controle tussen
de departementen van LNV en WVC, zich niet beperkt tot de
sectoren rood vlees, pluimvee en vis, maar in feite speelt op
het gehele terrein van de produktie en verwerking van
levensmiddelen. De commissie heeft haar opdracht dan ook breed
opgevat en voorstellen voor het totaal van de levensmiddelensector gedaan.
Bij haar voorstellen heeft de commissie zich door een aantal
algemene uitgangspunten laten leiden. Deze zijn:
De ministeriële verantwoordelijkheid zoals die nu voor de
verschillende terreinen bestaat, staat niet ten principale
ter discussie. Slechts op onderdelen worden voorstellen
gedaan om tot een andere taakverdeling te komen.
Het beleid van de departementen dient zich te richten op de
kerntaken van de overheid. Helder moet worden geformuleerd
wat in dat licht tot de taak en de verantwoordelijkheid van
de centrale overheid, het individuele bedrijf en het
georganiseerde bedrijfsleven behoort.
Uitvoeringstaken die uit de vastgestelde kerntaken voortvloeien dienen te worden verzelfstandigd en op afstand van
de departementen te worden georganiseerd.
Het tweede uitgangspunt -uitgaan van de kerntaken van de
overheid- heeft zowel gevolgen voor de regelgeving (moet de
overheid alles zelf regelen of kan een deel van de regelgeving
aan het bedrijfsleven zelf worden overgelaten?) als voor de
controle daarop (moet de overheid alles zelf controleren of
ligt hier ook een autonome taak voor het bedrijfsleven?). De
commissie komt op basis van een analyse van de bestaande
situatie tot een volgende taakverdeling:
De taken waartoe de overheid zich op het levensmiddelen-terrein
zou moeten beperken zijn:
Het stellen van een samenhangend stelsel van normen waaraan
consumenten-produkten om redenen van volksgezondheid moeten
voldoen.
Het stellen van randvoorwaarden voor het ontwikkelen van
verdergaande kwaliteitseisen en het "algemeen verbindend
verklaren" daarvan, bij voldoende draagvlak binnen het
bedrijfsleven.
Het -uitgaande van IKB- stellen van een samenhangend stelsel
van eisen aan de produktie van levensmiddelen, waardoor het
bereiken van de voorgeschreven gezondheidsnormen en overige
kwaliteitseisen wordt gerealiseerd en kan worden
gecontroleerd.
Het (doen) erkennen van privaat-rechtelijke keuringsinstellingen en het houden van toezicht op het functioneren
ervan.
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Het -in aanvulling op het tuchtrecht van de
privaatrechtelijke keuringsinstellingen- opsporen van
overschrijdingen van de vastgestelde normen en het geven van
aanwijzingen ter correctie ervan.
Complementair hieraan zijn naar de mening van de commissie de
taken van het bedrijfsleven:
Het bepalen van verdergaande kwaliteitsnormen.
Het instellen van privaat-rechtelijke keuringsinstanties die
een zodanige controle uitoefenen dat zowel de eisen die de
overheid stelt (normen en produktieprocessen) worden
gerealiseerd, als de door het bedrijfsleven zelf gewenste
overige kwaliteitseisen.
Het zelf regelen van tuchtrecht bij de overtreding van de
keuringseisen.
Als deze taakverdeling wordt vergeleken met de huidige
verbrokkelde situatie op het terrein van wetgeving en van
controle, dan moet worden geconcludeerd dat zowel (a) de
systematiek van de wetgeving, als (b) het bestaande proces van
regelgeving, als (c) de organisatie van de controle grondig
zullen moeten worden gewijzigd, wil er op termijn sprake zijn
van een samenhangend overheidsbeleid en van een heldere
taakverdeling tussen overheid en bedrijfsleven. Op deze drie
terreinen heeft de commissie dan ook voorstellen gedaan.
- wet- en regelgeving.
Op het terrein van de wet- en regelgeving is er sprake van een
verbrokkelde situatie. Naast separate LNV- en WVC- wetgeving,
die elkaar deels overlapt en zeker niet is ingericht op een
snelle implementatie van de toenemende EG-regelgeving, is er
sprake van PBO-regelgeving en van een groot aantal ministeriële
uitvoeringsbesluiten.
Deze situatie wordt veroorzaakt cq. in stand gehouden door een
verschil van mening tussen de beide departementen met
betrekking tot de beleidsverantwoordelijkheid voor de
verschillende vormen van normstelling.
Op dit punt is de commissie van mening dat het vaststellen van
normen waaraan eindprodukten om gezondheidsredenen (eerste en
tweede niveau) moeten voldoen tot de verantwoordelijkheid van
het Ministerie van WVC behoort en dat het formuleren van
verdergaande kwaliteits-normen (derde niveau), hetzij gericht
op het profileren van een marktpositie, hetzij op door
consumenten gewenste normen mbt. de kwaliteit van het
eindprodukt in eerste instantie een zaak van het georganiseerde
bedrijfsleven en het ministerie van LNV is.
Omdat tussen de beide departementen geen overeenstemming
bestaat over de grens tussen gezondheids- en kwaliteitsnormen,
stelt de commissie voor die grens als volgt te trekken:
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Gezondheidsnormen betreffen alle eisen waaraan consumentenprodukten moeten voldoen, om te voorkomen dat ze gevaar
opleveren voor de gezondheidssituatie van mensen. Het gaat dan
om normen met betrekking tot het toelaten van grondstoffen,
additieven en residuen van bestrijdingsmiddelen en
diergeneesmiddelen in gerede produkten en om normen met
betrekking tot de micro-biologische kwaliteit ervan. Deze
normen komen meestal op basis van internationaal overleg tot
stand en worden in internationale (oa. EG-) regelgeving
vastgelegd. Alle overige normen, die zich richten op marktprofilering en/of consumentenpreferentie, zijn verdergaande
kwaliteitsnormen.
Voor wat betreft de afbakening van de beleidsverantwoordelijkheid tussen de beide departementen neemt de commissie het
standpunt in dat de taak van het departement van WVC bestaat
uit het stellen en bewaken van gezondheidsnormen (inclusief de
door de EG ontwikkelde normen in het kader van consumentenbescherming) en van algemene hygiëne-eisen en dat het de taak
van het departement van LNV is om -in overleg met het
bedrijfsleven- zulke voorwaarden te scheppen dat de
uiteindelijke consumenten-produkten ook aan de vastgelegde
gezondheids- en kwaliteits-normen voldoen.
Met deze afbakening tussen centrale overheid en bedrijfsleven
enerzijds en tussen de beide departementen anderzijds is het
naar de mening van de commissie zowel mogelijk als noodzakelijk
om de bestaande wet- en regelgeving te saneren. De commissie
stelt daarbij voor om de regelgeving opnieuw te ordenen en
onder te brengen in één nieuwe Levensmiddelenwet, waarvoor
beide bewindspersonen verantwoordelijk zijn, ieder in het
bijzonder voor het hierboven benoemde beleidsterrein.
Voor de vormgeving van de wet adviseert de commissie een
raamwet op te stellen, die in de loop van de tijd onderwerpgewijs wordt ingevuld, en waarin tegelijkertijd nieuwe EGrichtlijnen kunnen worden verwerkt.
- beleidsvoorbereiding en implementatie van regelgeving.
In de huidige situatie is er sprake van een verbrokkelde
implementatie van regelgeving, die verband houdt met de huidige
verbrokkelde wetgeving. Beide departementen houden daarbij
eerder de competentie in het oog dan dat zij gericht zijn op
het bereiken van een eenduidig en samenhangend overheidsbeleid.
De commissie vindt deze situatie onwenselijk, te meer omdat het
meestal niet gaat om beleidsinhoudelijke verschillen van
mening, maar veelal om de positie van de "eigen" wetgeving en
de "eigen" controle-instanties.
De commissie is van mening dat veel problemen worden opgelost
wanneer de verbrokkelde wetgeving wordt gesaneerd door de
opstelling van de hiervoor voorgestelde Levensmiddelenwet en de
daarin gerealiseerde duidelijke taakverdeling tussen de beide
departementen en tussen de overheid en het bedrijfsleven.
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De commissie is van mening dat voor het tot stand komen van de
nieuwe wet en voor de benodigde samenwerking tussen de beide
departementen bij de implementatie van regelgeving, tijdelijk
een projectorganisatie moet worden ingesteld, met de opdracht
om de nieuwe wet voor te bereiden en de implementatie van de
EG-regelgeving adequaat te regelen. Deze tijdelijke
projectorganisatie zou moeten bestaan uit een aantal
medewerkers van de beide departementen, die nu op deze
terreinen werken.
Voorts adviseert de commissie om deze tijdelijke projectgroep
te benutten voor de gezamenlijke voorbereiding van het
Nederlandse standpunt bij de totstandkoming van EG-regelgeving
op het onderhavige gebied.
Het is geenszins de bedoeling van de commissie om hiermee de
eigen verantwoordelijkheid van de departementen voor de
strategische beleidsontwikkeling aan te tasten.
- controle.
Ook op het terrein van de controle is er sprake van een zeer
verbrokkelde situatie. Dat komt omdat er naast overheidscontrole -door beide departementen afzonderlijk- ook nog een
groot aantal privaat-rechtelijke controle-instanties werkzaam
is. Daarbij sluiten de verschillende controles slecht op elkaar
aan.
Voor de organisatie van de controles op de naleving van de weten regelgeving -waarbij het gaat om keuring, toezicht en
opsporing- hanteert de commissie twee uitgangspunten:
het beginsel van de primaire eigen verantwoordelijkheid van
de producent voor een goed produkt, en
het beginsel van de integrale ketenbewaking.
Voor wat betreft het eerste is de commissie van mening dat het
primair tot de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf
behoort om zorg te dragen voor een goed produkt. De commissie
is daarom van mening dat bedrijfstakken ook zelf -op basis van
privaat-rechtelijke afspraken- moeten zorgdragen voor een
systematische keuring van produkten. Overheidstoezicht moet
hierop aanvullend zijn.
Voor wat betreft het tweede is de commissie van mening dat
kwaliteitscontrole het meest effectief is, wanneer er sprake is
van een samenhangend controle-stelsel binnen een gehele
produktie-keten. Momenteel vinden systematische controles zowel
door de overheid als door privaat-rechtelijke keuringsinstellingen plaats en is er sprake van het opereren van een
(groot) aantal verschillende keuringsinstellingen binnen één
produktiekolom.
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Om dat te veranderen zal een herstructurering van controleinstellingen en een herverdeling van taken moeten plaatsvinden.
Daarbij gaat het zowel om privaat-rechtelijke controleinstellingen als om overheidsinstellingen. Om daarin één lijn
te brengen pleit de commissie voor de privatisering van dat
deel van de werkzaamheden van de bestaande overheidscontroleinstellingen, dat zich bezighoudt met keuringen en stelselmatig
topezicht.
Om die herstructurering en herverdeling van taken mogelijk te
maken stelt de commissie voor om alle betrokken keuringsinstellingen in één federatief verband onder te brengen: het te
vormen Nederlands Controlebureau Levensmiddelen (NCL).
Het bestuur van het NCL zou moeten worden gevormd door
vertegenwoordigers van de besturen van de afzonderlijke
controle-instellingen. Wanneer het NCL in de gehele
levensmiddelen-sector werkzaam zal zijn, zal dat bestuur een
afspiegeling zijn van de daarin vertegenwoordigde belangen. De
commissie stelt daarom ook voor om op dat moment het bestuur
van het NCL, aangevuld met leden-deskundigen en
vertegenwoordigers van consumenten-organisaties, op te laten
treden als adviesorgaan aan de overheid, ter vervanging van de
huidige adviescommissies en de advisering door de PBO's.
Naast het NCL zal er een overheidstoezicht blijven bestaan, het
Rijkstoezicht Levensmiddelen, dat toezicht houdt op de
uitvoering van de controletaken door de bij het NCL aangesloten
keuringsinste11ingen en dat in geval van ernstige feiten de
opsporing ten behoeve van de strafrechterlijke afdoening ter
hand kan nemen.
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Bijlage 1:

Lijst van personen die door de commissie zijn
gehoord.

Ministerie LNV:
drs. P.M.A. van der Berg
mr. M. Brabers
drs. C.C.J.M. van der Meijs
mr. P. Ritsema
drs. H. Tankink
drs. G.J.A. de Wilde
Ministerie WVC:
drs. J.M.P den Hartog
mr. S. van Hoogstraten
drs. J. Minderhout
drs. R.J. Samsom
dr. F. Schuring
drs. H. Verburg
dr. ir. M.W.J. Wolfs
Anderen:
ir. J.M. van der Bas
drs. P.H. Berben
drs. H. Gundlach
drs. M. van 't Riet
mr. M.J. Roos en
P. van der Woude
mr. G.H. Schipper
ir. M.R.J. Schuttelaar
ir. R.J. Tazelaar

J. de Veer en
dr. P. de Leeuw
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Regionaal
Plv. SG
Directeur
Directeur
Voeding
Directeur
Regionaal

directeur R W
Veterinaire Dienst
Milieu, Kwaliteit en
RW
directeur R W

Regionaal inspecteur VI
Directeur Voeding en Veiligheid
van Produkten
Regionaal inspecteur VI
Hoofd-directeur
Gezondheidsbescherming
Hoofd-inspecteur HIGB
Hoofd-inspecteur VHI
Regionaal directeur IGB

Directeur Centraal Orgaan
Zuivelcontrole
Voorzitter ACWW
Directeur Raad voor de
Certificatie
Secretaris Produktschap Groente
en Fruit
Directeur en coördinator
kwaliteit Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel
Unilever
Coördinator Voeding en Milieu
Consumentenbond
Voorzitter Produktschap Vee en
Vlees en Produktschap voor
Pluimvee en Eieren
Voorzitter en directeur
Stichting Gezondheidszorg voor
Dieren
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Bijlage 2:

Lijst van afkortingen.

ACWW
AID
ECD
EG
GEO
FAO
GATT
HIGB

Adviescommissie Warenwet
Algemene Inspectiedienst (LNV)
Economische Controledienst (EZ)
Europese Gemeenschap
Grote efficiency operatie
Voedsel en Landbouworganisatie van de VN
General Agreement on Tariffs and Trade
Hoofd-inspectie Gezondheidsbescherming van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid (WVC)
Inspectie Gezondheidsbescherming van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid (WVC)
Integrale ketenbewaking
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Nederlandse Algemene Keuringsdienst Landbouwgewassen
Nederlandse Algemene Keuringsdienst Boomkwekerij
Nederlandse Algemene Keuringsdienst Groentezaden
Nederlands Controlebureau Levensmiddelen
Nederlands Eiercontrole Bureau
Publiekrechtelijke bedrij fsorganisatie
Plantenziektekundige dienst (LNV)
Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (LNV)
Secretaris -generaal
Veterinaire Inspectie van het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid (WVC)
Veterinaire hoofdinspectie van het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid (WVC)
Verenigde Naties
Verenigde Staten
Wereld Gezondheidsorganisatie van de VN
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Zelfstandig bestuursorgaan

IGB
IKB
LNV
NAK
NAK-B
NAK-G
NCL
NEB
PBO
PD

RW
SG
VI

VHI
VN
VS
WHO
WVC
ZBO
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