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geldig vanaf 5 juli 2011
Inleiding
RIKILT voert onder voorwaarden onderzoek uit voor derden. Het is niet uit te sluiten dat de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek een indicatie geven dat er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid of dat er
sprake is van overtreding van wettelijke bepalingen. In dergelijke situaties worden nadere afspraken met de
opdrachtgever gemaakt.
Dit protocol geeft aan hoe RIKILT dient om te gaan met dergelijke situaties. Dit protocol geldt ook indien
RIKILT onderzoek uitvoert voor buitenlandse overheidsopdrachtgevers.
Algemene gedragsregel
De algemene gedragsregel die RIKILT hanteert bij de rapportage is te vinden in de Algemene Voorwaarden
van Wageningen UR (University & Research Centre). Daarnaast zijn ook de EU verordeningen 178/2002, en
882/2004 van toepassing op de uitvoering van analyses door RIKILT.
Het RIKILT hanteert in opdracht van EL&I de volgende beleidslijn: in geval van gevaar voor de
volksgezondheid door een situatie van voedselonveiligheid of bedreiging van het algemeen belang dienen de
resultaten van het onderzoek gemeld te worden aan de verantwoordelijke overheid.
Situaties die door RIKILT als meldingsplichtig dienen te worden aangemerkt zijn in ieder geval
overschrijdingen van de wettelijke norm(en). Dit betreft in ieder geval:
I
de aanwezigheid van verboden stoffen of verboden bestanddelen;
II
overschrijding van maximaal toegestane residuniveaus;
III overschrijding van wettelijk vastgestelde toleranties voor toevoegingen;
IV resultaten die duiden op fraude bij de bereiding van het onderzochte product;
V resultaten die duiden op situaties die in strijd zijn met wettelijke bepalingen.
En daarnaast:
VI waar geen van de situaties beschreven onder I t/m V als zodanig aan de orde is, maar waar het voor
RIKILT wel duidelijk is dat de bevindingen duiden op een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.
EL&I acht tenslotte ook die situaties als meldingsplichtig waarin het gaat om resultaten van onderzoek die niet
op basis van het eigenlijke doel van het onderzoek, maar zijdelings daarvan tot stand zijn gekomen (“bij toeval
ontdekt”) en welke vallen onder de criteria I t/m VI.
Rapportage en melding door RIKILT van verontrustende resultaten
RIKILT informeert tegelijkertijd de opdrachtgever per fax of e-mail en aangetekend schrijven en in opdracht
van het Ministerie van EL&I, conform het WOT-statuut, het bevoegd gezag (VWA-Meldkamer) per fax of email over het verontrustende resultaat die volgens bovenstaande omschrijving voor melding in aanmerking
komen.
In het schrijven wordt duidelijk aangegeven waarom de verontrustende resultaten voor melding aan de
overheid in aanmerking komen (situatie I, II, III, IV, V of VI). Het schrijven wordt ondertekend door de directeur
van RIKILT.
Bij onderzoek voor buitenlandse opdrachtgevers wordt de melding ook doorgegeven aan de VWAMeldkamer, behoudens in die gevallen waarbij de opdrachtgever een (onderdeel van een) EU overheid dan
wel een door de overheid aangewezen laboratorium is.

