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Voorwoord
Voor u ligt de eindrapportage van de eerste fase van het project 'Eenduidig toezicht in het domein
Vleesketen'. Het rapport is opgesteld met alle betrokken toezichthouders en vertegenwoordigers van
bedrijven in de diverse schakels van de vleesketen.
Belangrijk onderdeel van het rapport is de analyse van het toezicht. Toezichthouders en bedrijven
hebben zich gezamenlijk gebogen over de vragen: Welke regels zijn van toepassing?; Hoe vaak komen
toezichthouders over de vloer?; Welke verbeteringen leiden tot minder, beter en duidelijker toezicht?
Ook op andere terreinen hebben inspectiediensten in het kader van Eenduidig Toezicht gezamenlijke
analyses, aanbevelingen en jaarplannen opgesteld. Al deze inspanningen laten zien dat het loont stil te
staan bij wat er is, en voortdurend te werken aan verbeteringen.
Als inspecteur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit ben ik blij dit rapport aan te kunnen bieden.
Dankzij de goede samenwerking is het een grondige analyse geworden met realistische aanbevelingen.
Ik wil alle betrokkenen feliciteren met het resultaat en bedanken voor hun inzet.
Maar bij analyse en aanbevelingen blijft het niet. In 2008 start in het gebied tussen Tilburg, Den Bosch
en Helmond een regionaal experiment waarin we de eerste ervaringen kunnen opdoen met de
uitvoering van de aanbevelingen. In 2008 brengen de betrokken inspectiediensten een jaarplan uit voor
de gezamenlijke inspecties.

André Kleinmeulman
Inspecteur-generaal
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1.Inleiding
Onderliggend document is een eindrapportage van de analyse van de vleesketen in het kader van
het project ‘Eenduidig Toezicht’. Doel van dit project is de toezichtlasten binnen de vleesketen te
reduceren en daarnaast in dit domein te komen tot effectiever en efficiënter toezicht. De VWA is
eindverantwoordelijke van dit project. De resultaten van deze studie hebben geleid tot een groot
aantal aanbevelingen ter optimalisatie van het toezicht in de vleesketen.
Toezicht krijgt de laatste jaren veel aandacht. Mertens wijst er in zijn rede, ter gelegenheid van het
aanvaarden van het ambt als hoogleraar toezicht en veiligheid, in 2006 echter op dat de inhoud van
die aandacht sterk varieert 1: ‘Eerst is er groot enthousiasme te bespeuren voor de wijze waarop
toezichthouders zich organiseren en hun werkwijze ontwikkelen. Even later wordt er steen en been
geklaagd over het gebrek aan toezicht, waarna vervolgens de overmaat aan toezicht heftig
bekritiseerd wordt.’ Afgelopen kabinetsperiode is vooral de overlast die toezicht veroorzaakt aan de
orde gesteld en is er met man en macht op aangedrongen om de toezichtlast te reduceren. Het
project ‘Eenduidig Toezicht’ is een van de initiatieven om te voldoen aan de politieke wens tot
lastenreductie zonder het kind, deugdelijk efficiënt en effectief toezicht, met het badwater weg te
gooien. De VWA is onder andere verantwoordelijk gesteld voor het project in het domein ‘De
Vleesketen’.
In deze rapportage wordt van verschillende toezichthoudende instanties 2 weergegeven wat zij bij
verschillende typen bedrijven in de vleesketen op het gebied van toezicht uitvoeren en welke lasten
hieruit voortkomen. Dit beeld is tot stand gebracht door een drietal projectgroepen, waarin
afgevaardigden van de toezichthoudende instanties en het bedrijfsleden zitting hadden 3. Daarnaast
worden in dit document de resultaten van een workshop ‘Risico’s’ gepresenteerd en ingegaan op
private kwaliteitssystemen in relatie tot de mogelijkheden voor toezicht op controle.
Op basis van een eerder gepubliceerde tussenrapportage zijn reeds een aantal algemene
verbeterrichtingen voor het toezicht binnen de vleesketen geformuleerd. Deze verbeterrichtingen,
zijn binnen de tussenrapportage in de vorm van stellingen weergegeven en zijn op 18 januari in de
stuurgroep 4 besproken en unaniem vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst is tevens verder invulling
gegeven aan de stellingen en is een definitieve richting bepaald voor onderliggende
eindrapportage. Deze eindrapportage wordt is begin mei aan de stuurgroep gepresenteerd en in
huidige vorm vastgesteld.
Deze eindrapportage wordt vergezeld door een digitaal dossier waar alle stukken die eerder in het
kader van dit project gepubliceerd zijn, gerangschikt zijn. Verder biedt deze cd-rom meer inzicht in

Toezicht in een polycentrische samenleving. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in het vakgebied Bestuurs- en Veiligheidskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van
de Technische Universiteit Delft. (26 april 2006)
2VROM-Inspectie, Decentraal toezicht, Waterschappen, Arbeidsinspectie, AID en VWA.
3 Voor samenstelling en indeling projectgroepen zie bijlage III of het digitale dossier
4 Voor de samenstelling van de stuurgroep zie bijlage IV of het digitale dossier
1

4

de loop van het project, relevante achtergrondinformatie en een overzicht van de participanten.
Ook is een selectie van de voor het project gebruikte literatuur alsmede verschillende wet en
regelgeving opgenomen in dit digitale dossier.
Het concrete programma van aanbevelingen waar deze eindrapportage mee afsluit is het resultaat
van een diepgaande analyse. Bij deze analyse zijn bedrijfsleven en toezichthoudende instanties
hand in hand met elkaar opgetrokken om het toezicht binnen de vleesketen gezamenlijk aan een
kritische en feitelijke beschouwing te onderwerpen. Zo is er gezamenlijk een basis gelegd voor
efficiënt, effectief toezicht met minder toezichtlasten binnen de vleesketen. De komende maanden,
en jaren zal er nog hard moeten worden gewerkt om de verschillende aanbevelingen verder uit te
werken en te implementeren.
Naast de diepgaande analyse van de vleesketen is er een externe nulmeting door Cap Gemini
uitgevoerd. Deze organisatie heeft met behulp van de SIRA-methodiek een kwantitatieve en
kwalitatieve lastenmeting gedaan voor de primaire sector en de vleesketen.
De uitkomsten van deze lastenmeting zijn verwerkt in de 15 aanbevelingen ten behoeve van het
nieuwe toezicht.
Het Cap Gemini-rapport is opgenomen in de bijlage.

5

2. Doelstelling
De doelstelling van het project ‘Eenduidig Toezicht’ in het domen ‘De Vleesketen’ is drieledig
vastgesteld:
•
•
•

Komen tot verlichting van de feitelijke toezichtlast binnen het domein ‘De Vleesketen’.
Komen tot efficiënter toezicht binnen het domein ‘De Vleesketen’.
Komen tot effectiever toezicht binnen het domein ‘De Vleesketen’.

Waar bij aanvang van het project het begrip toezichtlast alleen betrekking had op de feitelijke
toezichtlast is gedurende het proces besloten om dit begrip verder op te rekken. In deze
tussenrapportage wordt onder het begrip toezichtlast de (kwalitatieve) sommatie van de feitelijke
(kwantitatieve) toezichtlast en de beleefde (kwalitatieve) toezichtlast verstaan.
In lijn met de kaderstellende visie op het toezicht uit 2005 5, moet de driedelige doelstelling van dit
project opgevat worden als optimalisatiedoelstelling en niet als maximalisatie- of
minimaliseringdoelstelling. In de kaderstellende visie wordt met voorbeelden expliciet aandacht
besteed aan de waarde van het toezicht in de samenleving. Zo moet de burger er volgens de visie
bijvoorbeeld op kunnen vertrouwen dat de overheid door het stellen van regels en het houden van
toezicht daarop een bijdrage levert aan het voorkomen dat mensen ziek worden. Hierbij hoort een
minimaal gewenst effect van het toezicht. Dit gewenste effect moet zo efficiënt mogelijk en met zo
min mogelijk lasten gesorteerd worden. Deze lasten moeten in ieder geval lager zijn dan thans het
geval is, zodat het verwezenlijken van de projectdoelstelling bijdraagt aan de kabinetsgedachte van
gemiddeld een kwart vermindering van de toezichtlasten.
De in de doelstelling genoemde ‘vleesketen’ bestaat in enge zin uit drie vastgestelde schakels die
in figuur 1 in ketensamenhang worden weergegeven:
1. Diervoeder
2. Veehouderij
3. Slachterij/Uitsnijderij

Diervoeder

Veehouderij

Slachterij/
Uitsnijderij

Figuur 1: De drie schakels uit de vleesketen die binnen het project aan onderzoek onderhavig zijn

In het kader van ‘Eenduidig Toezicht’ wordt er momenteel ook een project uitgevoerd dat
betrekking heeft op het domein ‘Transport’. Het toezicht in de transportschakel van de vleesketen
valt dientengevolge buiten de scope van dit onderzoek. De VWA is wel vertegenwoordigd in het
domein transport waardoor afstemming tussen de domeinen makkelijk plaatsvindt. Daarnaast is de
5
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VWA vertegenwoordigd bij de quickscan in de primaire fase. Dit project wordt geleid door de AID
en heeft als doel invulling te geven aan een frontoffice in de primaire fase.
De bedrijven in verschillende schakels van de vleesketen zijn niet uniform. In deze analyse is
vooral gekeken naar bedrijven die als stereotype voor de schakel kunnen worden beschouwd. Dit
betekent niet dat de bevindingen en oplossingsrichtingen van het project alleen betrekking hebben
op deze bedrijfstypen binnen de keten. De uiteindelijke aanbevelingen voortkomend uit deze
analyse blijven niet beperkt tot de genoemde eenheden van toezicht doch worden waar mogelijk
toegepast op alle bedrijfstypen binnen de vleesketen.

3. Werkwijze en voortgang
3.1 Projectplanning ´Eenduidig Toezicht´ in het domein de vleesketen
Het project ‘Eenduidig Toezicht’ in het domein ‘De Vleesketen’ is bij de opstart verdeeld in drie
fasen:
1. Fase I: analyse
2. Fase II: bepalen samenwerkingsvorm
3. Fase III: (uit)ontwikkelen implementatieplannen
Parallel en opvolgend aan deze fases wordt er inmiddels in het kader van het project een plan voor
een pilot ontwikkeld. Deze pilot zal in september 2007 van start gaan en zal inclusief evaluatie 2
jaar gaan duren. De in fase II voorgestelde samenwerkingsvormen worden aan de hand van een
implementatieplan geïmplementeerd. Afhankelijk van het type aanbeveling zal de omvang en het
oplevermoment van het plan verschillen. Samenwerkingsvormen die zich lenen voor implementatie
op korte termijn worden zo spoedig mogelijk in het toezicht geïntegreerd. In figuur 2 is het tijdpad
van de verschillende fasen weergegeven. Tijdens het project zijn fase I en II min of meer
geïntegreerd wat er toe heeft geleid dat de eindrapportage van het eindrapport ook de aanbevolen
samenwerkingsvormen bevat.
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Fase I analysefase
Fase II bepalen samenwerkingsvormen
Fase III (Uit)ontwikkelen implementatieplannen
Opstellen pilotplan
Uivoer pilot
Implementatie aanbevelingen

Figuur 2: Tijdpad verschillende projectfasen

Tussenrapportage

Eindrapportage met
aanbevelingen

Onderliggend document is de eindrapportage van de analysefase. Deze rapportage bevat naast
conclusies op basis van de analyse van de vleesketen en door de regiegroep vastgestelde
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processtellingen ook aanbevelingen en voorstellen voor samenwerking. In hoofdstuk 9 zijn de
aanbevelingen in hun context geplaatst. In bijlage II van het rapport is een uitvoerig programma van
aanbevelingen opgenomen.
3.2 Werkwijze analysefase
Bij het van start gaan van het project ‘Eenduidig Toezicht’ in het domein ‘De Vleesketen’ (mei 2006)
was nog geen standaard methodiek vastgesteld voor het bereiken van de meegegeven
doelstelling. Op basis van de opdracht is er destijds voor ‘De Vleesketen’ een analysemethode
ontworpen. De methode is op 30 juni vastgesteld door de stuurgroep (toen nog regiegroep
geheten). Het originele projectplan is opgenomen in het dossier. Tijdens de analysefase is in grote
lijnen aan de voorgestelde werkwijze vastgehouden en de resultaten van deze fase liggen ten
grondslag aan deze rapportage. In deze paragraaf wordt met name ingegaan op de elementen van
de methode die tijdens het project verder zijn ingevuld en de punten waar is afgeweken van het
originele projectplan.
Complementair aan de in het projectplan voorgestelde methode is er binnen een onderzoek in de
domeinen de vleesketen en de primaire sector een nul-meting gedaan volgens de SIRA-methode.
Deze methode, uitgevoerd door Cap Gemini, maakt het met name mogelijk de beleefde lasten bij
toezichtgenieters vast te stellen. De resultaten van dit onderzoek zijn mede als verificatie gebruikt
voor de eerdere conclusies in de analysefase en betrokken bij het opstellen van de aanbevelingen.

3.2.1 Uitvoer van de Analyse
In het kader van ‘Eenduidig Toezicht’ lopen er veel verschillende domeinprojecten. Dit trekt een
zware wissel op de capaciteit van de betrokken instanties. De reguliere toezichtactiviteiten van de
toezichthoudende instanties gaan logischerwijs gewoon door, waarbij sommige zaken (bijvoorbeeld
de uitbraak van blauwtong) plotseling een groot beslag op de personele capaciteit van een dienst
kunnen leggen. Dit alles heeft er toe geleid dat het moeilijker was de vooropgezette
werkzaamheden in projectgroepverband te verrichten dan verwacht. Desalniettemin is tijdens het
project gebleken dat er bij de toezichthoudende instanties het besef en de wil leeft om het toezicht
op een verantwoorde wijze te vernieuwen en aan de doelstelling te voldoen. Met medewerking van
alle diensten is reeds een goed beeld ontstaan van het toezicht in de vleesketen. Daarnaast
hebben de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een constructieve bijdrage geleverd aan de
analyse.
Bij de analysefase stonden 4 foto’s (nul-metingen) centraal:
1. Feitelijke toezichtlasten
2. Feitelijke toezichtinspanningen
3. Risico’s in de vleesketen
4. Kwaliteitsborgingsystemen in de markt

8

Foto een en twee: feitelijke toezichtlasten en toezichtinspanningen
Bij foto een en twee zijn de huidige feitelijke toezichtlasten en de toezichtinspanningen alsmede
hun achterliggende oorzaken in de vleesketen in kaart gebracht. Hierbij zijn onder andere de
volgende vragen aan de orde geweest:
•
•
•
•

Wie (toezichthoudende instanties) komen er ten behoeve van het toezicht op een bedrijf?
Waarom (op basis van welke wet en regelgeving: Juridisch Kader (JK)) komen deze
instanties op een bedrijf?
Wat doen die instanties ten behoeve van het toezicht en wat zijn hiervan de kosten voor
deze instanties (toezichtinspanningen)?
Welke handelingen moet een toezichtgenieter uitvoeren ten behoeve van het toezicht en
wat zijn hiervan de kosten (toezichtlasten)?

Doordat het niet altijd duidelijk was welke handelingen uitgevoerd worden ten behoeve van het
toezicht wordt er in de rapportage onderscheid gemaakt tussen toezichtlasten direct verbonden met
het toezicht en toezichtlasten indirect verbonden met het toezicht. Onder toezichtlasten direct
verbonden met het toezicht vallen administratieve lasten die onmiskenbaar voortkomen uit
toezichthandelingen zoals:
• meelopen en assistentie verlenen aan de toezichthouder;
• lezen en archiveren van de terugkoppeling van een toezichtbezoek;
• factureren voor het toezicht.
Onder de toezichtlasten die indirect verbonden zijn met het toezicht vallen administratieve lasten
die minder duidelijk voortkomen uit het toezicht, maar er wel duidelijk mee te maken hebben.
Hieronder vallen bijvoorbeeld:
• rapportageverplichtingen;
• keuringen van voorzieningen.
Om tot vergelijkbare toezichtlasten te komen, is een gemiddeld uurloon voor een medewerker,
tenzij anders vermeld, op € 60,- gesteld. De gedachte hierbij is geweest dat er een groot verschil zit
in de lonen van de personen die door het toezicht belast worden. Afhankelijk van de situatie kan
het gaan om iemand uit de ondernemingsraad, een kwaliteitsmanager of een eigenaar /directeur.
Zeker voor de lasten indirect verbonden aan het toezicht geldt dat deze per bedrijf kunnen
verschillen. Dit heeft onder andere te maken met hoe de eigen informatiesystemen zijn opgezet.
Verder is er een zekere mate in variëteit van het decentrale toezicht en het toezicht van de
waterschappen. Per regio kiezen provincie, gemeenten en waterschappen hun eigen prioriteiten.
Bij de rapportage is gekozen een pragmatische lijn te volgen. Uitgangspunt hierbij is steeds
geweest een herkenbaar beeld te schetsen van hetgeen het toezicht bij 100% naleving veroorzaakt
op een bedrijf. Het doel van de analyse was een basis te vormen voor een verstandige
gezamenlijke hervorming van het toezicht. Met de gekozen lijn is hieraan voldaan.
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De stuurgroep heeft binnen het domein ‘De Vleesketen’ in eerste instantie tien Eenheden van
Toezicht (EVT) geselecteerd als onderwerp van analyse. Een EVT is een ideaaltypisch bedrijf
binnen de vleesketen dat de normen 100% naleeft. De geselecteerde EVT’s zijn weergegeven in
tabel 1. De verwachting was dat de vaststelling van het, ‘hoe?’, ‘waarom?’ en ‘door wie?’ ten
aanzien van de toezichthandelingen die plaatsvinden bij deze EVT’s een representatief beeld geeft
van de organisatie van het toezicht in de vleesketen. Op basis van dit beeld hebben de
projectgroepen een transformatie voor de gehele vleesketen gedefinieerd. Per type bedrijf is
aangegeven in welke mate het toezicht overeenkomt met het toezicht bij de vastgestelde EVT’s.
Het resultaat van deze generalisatie is weergegeven in Bijlage II.

EVT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domein
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen
Vleesketen

Subdomein
Diervoeder
Veehouderij
Veehouderij
Veehouderij
Veehouderij
Veehouderij
Veehouderij
Slachterij/Uitsnijderij
Slachterij/Uitsnijderij
Slachterij/Uitsnijderij

Branche
Mengvoeder
Rund
Rund
Varken
Varken
Pluimvee
Pluimvee
Varken
Rund
Pluimvee

Grootte
Groot
Klein
Groot
Klein
Groot
Klein
Groot
Groot
Groot
Groot

Projectgroep
1- Diervoeder
2-Veehouderij
2-Veehouderij
2-Veehouderij
2-Veehouderij
2-Veehouderij
2-Veehouderij
3-Slachterij/Uitsnijderij
3-Slachterij/Uitsnijderij
3-Slachterij/Uitsnijderij

Tabel 1 Door stuurgroep gedefinieerde EVT’s

Ten behoeve van de analyse is een database ontwikkeld waarin de gegevens gekoppeld zijn. Een
schematische weergave van deze database is opgenomen als bijlage I.
Naast de kwantitatieve dataverzameling hebben de betrokken toezichthoudende instanties voor
foto een en twee ook een kwalitatieve toelichting gegeven op het toezicht dat zij in de vleesketen
uitoefenen.
Foto drie: risico’s in de vleesketen
In de kaderstellende visie op het toezicht ‘Minder last, meer effect’ (2005) wordt aangegeven dat
selectief toezicht het belangrijkste nieuwe principe is van goed toezicht. Hierbij maken
toezichthouders keuzes op basis van een afweging van risico’s en kosten en baten.
In ‘de leidraad objectgericht risicomanagement door rijkstoezichthouders’ (2006) worden
belangrijke handvatten gegeven over hoe bij de vorming van een toezichtstrategie de afweging op
basis van risico’s en kosten en baten plaats kan vinden. In figuur 2 is een uitwerking van een
mogelijke toezichtstrategie uit de leidraad weergegeven.
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Naleving of uitvoering laag

Naleving of uitvoering hoog

Risico groot

1. Hoge aandacht (actief toezicht 2. Middelhoge aandacht (actief toezicht houden
houden met aanvullende maatregelen) óf aanvullende maatregelen)

Risico klein

3. Lage aandacht
steekproefbenadering)

(scans

en 4. Geen of zeer lage aandacht (vrijwel
uitsluitend reactieven inspecties)

Figuur 2: Uitwerking van een mogelijke toezichtstrategie

Aansluitend bij de kaderstellende visie op het toezicht (2005) spreekt het voor zich dat de
toezichtlasten zich voornamelijk in het eerste en tweede kwadrant moeten bevinden. Om te
bepalen hoe de verdeling van het toezicht er nu uit ziet en op basis van risico’s en nalevingniveau
er uit zou moeten zien is er op 29 november 2006 een workshop risico’s plaatsgevonden. Het
gevolgde programma is opgenomen in het dossier. De resultaten van de workshop komen aan de
orde in hoofdstuk 5. Bij de workshop is op basis van een gedeelde risicoanalyse bepaald in welke
mate:
•
•

de toezichtinspanningen/lasten veroorzaakt door de toezichthoudende instanties
betrekking hebben op de risico’s in de vleesketen;
de gestelde normen bijdragen aan de verlaging van de risico’s. (effectiviteit)

Met de beoordeling van de kwaliteitsborgingsystemen uit de markt in het achterhoofd (foto 4) zijn
op de workshop ook de invloed van de marktsystemen op de risico’s in de vleesketen aan de orde
gekomen. Het spreekt voor zich dat de workshop geen allesomvattende risicoanalyse heeft
opgeleverd. Hiervoor waren tijd en middelen te beperkt. Desalniettemin leent de gekozen integrale
aanpak zich voor een meer systematische uitvoering bij het opstellen van het ‘nieuwe toezicht.’
Foto vier: Kwaliteitsborgingsystemen in de markt
Op basis van bestaande literatuur en onderzoeken en input uit de projectgroepen zijn relevante
(semi-)private kwaliteitsborgingsystemen geselecteerd. Bij de projectgroepen ‘veehouderij’ en
‘slachthuis/Uitsnijderij’ is er in een ‘workshop-setting’ gediscussieerd over de mate waarin private
systemen onderdeel kunnen uitmaken van het toezichtregime en bij kunnen dragen aan efficiënter
en effectiever toezicht en lastenvermindering. Hierbij hebben de volgende elementen van de
kwaliteitssystemen centraal gestaan:
- Het percentage gebruikers van de doelgroep
- De mate van (onafhankelijke) borging van het systeem
- De (mate van) overlap met wettelijke normen
- De verplichte registraties en rapportages die in het kader van de systemen plaatsvindt
Vanuit de projectgroep ‘Diervoeder’ is de rapportage opgezet vanuit ervaringen uit projecten die
momenteel vanuit de VWA in deze sector plaatsvinden. Vanzelfsprekend zijn de gepresenteerde
bevindingen wel door de projectgroepleden vastgesteld.
De resultaten van foto vier zijn weergegeven in hoofdstuk 6.
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3.2.2 Voortgang
Van de meeste bij het project betrokken instanties is een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving
beschikbaar van de toezichtlasten en toezichtinspanningen die zij veroorzaken in de vleesketen
(foto een en foto twee). Hierbij moet worden opgemerkt dat de definitie van het begrip toezichtlast
heeft geleid tot veel discussies. Het is helaas niet gelukt binnen het project weer te geven welke
lasten in het kader van toezicht worden veroorzaakt door de productschappen. Door het semiprivate karakter van deze organen is het enerzijds heel moeilijk vast te stellen welke
controlehandelingen van de productschappen door de private partijen worden geïnitieerd en welke
door de overheid. Anderzijds zijn veel oorspronkelijke verordeningen van de productschappen
geïntegreerd in de General Food Law of overgeheveld naar de overheid.
Reeds in de tussenrapportage is gewezen op de mogelijkheden tot samenwerking van de
verschillende toezichthoudende instanties met de belastingdienst. Hoewel er in het traject naar de
eindrapportage toe geen verder onderzoek is gedaan naar deze samenwerking, verdient het nog
steeds de aanbeveling de belastingdienst actiever bij het project te betrekken. De pilot biedt hier de
gelegenheid voor. Deze opmerking geldt ook voor het verder uitwerken van de indirecte
toezichtlasten die worden veroorzaakt door het toezicht op marktordenende regelingen.
De resultaten van foto drie en foto vier kunnen worden beschouwd als richtinggevend. Beiden
stukken behoeven uitwerking voor de specifieke gevallen. Voor de pilotregio zal een risicoanalyse
worden uitgevoerd voor de geselecteerde pilotbedrijven. Wat betreft de private
kwaliteitsborgingsystemen zal voor elk systeem afzonderlijk bepaald moeten worden welke rol het
kan spelen in het totale toezichtregime. Hierbij verdient het de aanbeveling aan te sluiten bij de
verschillende projecten die momenteel vanuit dit perspectief door de overheid geïnitieerd worden.
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4 Resultaten toezichtlasten en toezichtinspanningen (foto 1 & 2)
4.1 VROM-inspectie
Juridisch Kader
Sinds februari 1993 is de Wet milieubeheer van kracht. Met deze wet is (in beginsel) de volledige
verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening voor inrichtingen en het toezicht daarop bij
gemeenten en provincies als bevoegd gezag neergelegd. Het interbestuurlijk toezicht daarop is bij
de Rijksoverheid, in het bijzonder het Ministerie van VROM, gekomen. De VROM-Inspectie ziet er
op toe dat de uitvoering door provincies en gemeenten naar behoren geschiedt (systeemcontrole).
Bij de uitoefening van het interbestuurlijk toezicht beschikt de VROM-Inspectie over de algemene
bevoegdheden van de toezichthouder die genoemd zijn in artikelen 5.14 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Agrarische producten kunnen worden verdeeld in niet en wel door de Europese verordening
Overbrenging Afvalstoffen (EVOA 6) aangewezen stoffen waarvoor een wettelijke regeling op grond
van de milieuregelgeving geldt. Ingevolge artikel 4 van de verordening is het niet toegestaan
afvalstoffen, bestemd voor nuttige toepassing, over te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
In artikel 1.18 van de verordening is de Minister van VROM aangewezen als bevoegde autoriteit.
In artikel 10.56 Wet milieubeheer heeft de Minister van VROM nadere regels gesteld voor de
uitvoering van de verordening. De VROM-Inspectie is belast met de controle op de naleving van de
voorschriften. Voor de uitvoering van de verordening en de controle op de Nederlandse
buitengrenzen is een samenwerkingsovereenkomst met de Douane gesloten. De praktijkervaring
leert dat de naleving van de verordening nog steeds slecht is. Deels door onbekendheid met de
verordening, deels omdat het bedrijfsleven de mening is toegedaan dat de agrarische producten
niet vallen onder de bepalingen van de betreffende verordening.
Op basis van de Europese richtlijn nr. 91/155/EEG is in 1996 de Wet milieugevaarlijke stoffen tot
stand gekomen. De wet regelt het gebruik en de toepassingen van een stof of preparaat,
behorende tot een categorie als genoemd in artikel 34, tweede lid, van deze wet. De Minister van
VROM is als bevoegde instantie aangewezen. De controle op de naleving van de Wet
milieugevaarlijke stoffen behoort tot de taak van de VROM-Inspectie. Op basis van deze wet is het
Besluit ozonafbrekende stoffen (koel en vriesinstallaties) opgesteld. Het besluit bevat de
voorschriften inzake het gebruik en onderhoud van koel en vriesinstallaties. Voorkomen dient te
worden dat koelmiddelen uit de installatie ontsnappen. Alleen een STEK-bevoegd bedrijf kan door
de bezitter van een koel en vriesinstallatie het onderhoud van een koel en vriesinstallatie worden
opgedragen.

6

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2006 betreffende
de overbrenging van afvalstoffen.
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Toezicht en ontwikkeling
Gelet op de beperkte menskracht bij de VROM-Inspectie kan de inspectie niet alle taken even
intensief uitvoeren. Daarom heeft de Inspectie een Nalevingstrategie (NLS) ontwikkeld. Daarbij
gaat de Inspectie na in welke mate een regel wordt nageleefd. Dit wordt uitgedrukt in een formule
(Prioriteit = kans x effect x nalevingtekort). Regels die slecht worden nageleefd en waar sprake is
van een hoog risico zullen meer prioriteit krijgen dan regels die op beide aspecten laag scoren. Alle
EVT’s die onderwerp zijn van dit project scoren vanuit de optiek van deze strategie laag op het
gebied van milieuwetgeving. Samenvattend, deze categorie bedrijven heeft geen prioriteit bij
normale systeemcontroles voor de Wet Milieubeheer. Daarnaast vindt in een groot aantal
provincies inmiddels het 2e-lijnstoezicht zonder verificatie op het bedrijf plaats. Dit houdt in dat
bedrijven die 100% naleven (de verschillende EVT’s) zeer zelden (1 keer in de 10 jaar) met een
systeemcontrole te maken krijgen. Het is de bedoeling dat deze frequentie in de toekomst nog
verder afneemt.
Indien in het kader van het 2e-lijnstoezicht wel een systeemcontrole bij een bedrijf plaatsvindt ziet
dit er als volgt uit. Allereerst zal de VROM-Inspectie de kwaliteit van de vergunningvoorschriften
controleren op helderheid en handhaafbaarheid. Verder wordt een risicoanalyse voor het bedrijf
gemaakt. Bij een feitelijke controle controleert de VROM inspectie naast de technische
voorschriften ook alle overige voorschriften. Daarnaast wordt nagegaan welke overtredingen door
het bevoegd gezag (eerder) zijn vastgesteld en op welke wijze de overtredingen ongedaan zijn
gemaakt. De gemaakte risicoanalyse is bedoeld om bij een controle extra accent op de gevonden
aandachtspunten te leggen. Bij de controle wordt tegenwoordig bijzondere aandacht gegeven aan
de aanwezigheid van een (gecertificeerd) zorgsysteem. Daarnaast wordt veel tijd gestoken in de
controle van de administratie van het bedrijf. Uit de administratie dient de geaccepteerde
hoeveelheid “product”, de verwerking daarvan en de facturering helder en navolgbaar naar voren te
komen. Tevens dient helder te zijn aan welk bedrijf de afvalstoffen zijn afgegeven (artikel 10.48) en
of het verbod van artikel 10.56 (in-, uit- en doorvoer van afvalstoffen) niet wordt overtreden. De
bevindingen worden na de bedrijfscontrole direct met betrokken functionarissen van het bedrijf
doorgenomen. Vervolgens worden de resultaten schriftelijk aan het bevoegd gezag meegedeeld en
een afschift aan het betrokken bedrijf verstrekt.
Op basis van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) gepland in
2008 en de invoering van het besluit houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ook wel Activiteitenamvb genoemd, zullen er
steeds minder bedrijven zijn die een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet
milieubeheer nodig hebben. Deze bedrijven zullen dan in de toekomst vallen onder de algemene
regels als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
De controles ten aanzien van de EVOA geschieden momenteel alleen op basis van signalen dat er
mogelijk geen of een onjuiste invoerprocedure heeft plaatsgevonden. Het gaat hier dan ook om
opsporing en niet om toezicht. Bij de handhaving door de VROM-Inspectie wordt gebruikt gemaakt
van een VROM-Inspectie Handhavingprocedure (VIP). Daarbij wordt het bedrijf bezocht en vindt
een administratieve controle plaats of een eventuele handeling conform de voorschriften van de
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verordening plaats heeft gevonden. Bij een geconstateerde overtreding kan een proces-verbaal
worden opgemaakt. Overtredingen van de voorschriften van deze verordening zijn strafbaar
gesteld in de Wet economische delicten.
Op basis van een wijziging van de Wet milieubeheer vallen naar verwachting agrarische producten
bestemd voor toepassing als diervoer niet meer onder de werkingssfeer van deze wet. Medio 2007
treedt de gewijzigde Verordening overbrenging van afvalstoffen in werking. Op basis van de
gewijzigde inzichten zullen dierlijke bijproducten genoemd in de verordening 1774/2002 niet meer
onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer vallen.
Het besluit ozonafbrekende stoffen wordt op grote schaal goed nageleefd. Reden dat de VROMInspectie op basis van een prioritering zelden een bedrijfsbezoek ter controle op de naleving van dit
besluit zal uitvoeren. Indien een controle wordt uitgevoerd, wordt gecontroleerd op de technische
staat van de koel–, vriesinstallatie en op de aanwezigheid van een (bijgehouden) logboek.
Overtredingen van de voorschriften van het besluit zijn strafbaar gesteld in de Wet economische
delicten. EVT’s met een koelinstallatie zullen het onderhoud van de koelinstallatie jaarlijks moeten
laten uitvoeren door een STEK-bevoegd bedrijf. Dit kan dus niet door haar eigen technici worden
uitgevoerd. Vandaar dat de jaarlijkse keuring van de externe monteur mee wordt genomen als
indirecte out of the pocket kosten.
Toezichtlasten per EVT
Toezichtlasten direct en indirect voortvloeiend uit het toezicht
van de VROM-Inspectie bij de verschillende EVT's
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4.2 Decentraal toezicht
In het kader van decentraal toezicht zijn er in principe drie verschillende organen bevoegd gezag:
1 Provincie (Gedeputeerde Staten)
2 Gemeente (B&W)
3 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ( Servicepunten handhaving)
Juridisch Kader
Voor de Wet Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag ten aanzien van
inrichtingen voor het vervaardigen van veevoeder met een capaciteit van 100.103 kg per uur of
meer. In principe heeft een groot mengvoederbedrijf in het kader van de wet milieubeheer dus te
maken met provinciaal toezicht. Voor de overige EVT’s geldt in principe dat zij te maken hebben
met gemeentelijk toezicht. Een varkenshouderij met brijvoederinstallatie vormt hier een
uitzondering op.
De gemeente is de gewezen instantie voor de aanvraag en het toezicht op de naleving van
bouwvergunningen en overige vergunningen waar een inrichting mee te maken kan krijgen
waaronder: Inritvergunning, Uitritvergunning, Kapvergunning, Sloopvergunning, Vergunning voor
het hebben van een alarminstallatie (geluid en licht) en Aanlegvergunning. Zowel Provincies als
gemeenten kunnen hun bevoegdheden in het kader van de Wet Milieubeheer delegeren aan
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onderstaande beschrijving van het toezicht is
gebaseerd op integraal toezicht gecoördineerd door een intergemeentelijk samenwerkingsverband
zoals dit plaatsvindt in de regio Brabant Noord.
Huidige toezicht en ontwikkelingen
Sedert 1 januari 2005 dienen gemeenten, waterschappen en provincies te voldoen aan de
kwaliteitseisen voor het toezicht en de handhaving van de milieuwetten. Deze eisen zijn
opgenomen in de Wet milieubeheer. De provincie dient erop toe te zien dat de handhaafkwaliteit
van gemeenten en waterschappen optimaal blijft. De VROM-inspectie ziet toe op de provincies. In
dit verband wordt door de decentrale overheden programmatisch toezicht gehouden en
gehandhaafd, dat wil zeggen dat met risico-, probleem- en naleefanalyses wordt gewerkt en op
basis hiervan prioriteiten worden gesteld.
In de huidige situatie is het toezicht afhankelijk van het type vergunning. Bij eenmalige
vergunningen zoals de bouwvergunning is sprake van controle bij start en/of gedurende de bouw.
Bij vergunningen die gelden voor bepaalde activiteiten met daaraan verbonden voorschriften vindt
toezicht – afhankelijk van de risico’s – periodiek plaats.
Indien bij voorafgaande inspecties is gebleken dat een EVT zich houdt aan de opgelegde normen
vindt het decentrale toezicht in de regio Brabant Noord eens in de drie jaar plaats. Tijdens deze
intensieve integrale controle (drie dagdelen voor de grote EVT’s, twee dagdelen voor de kleine
veehouderijen) ligt de nadruk op de vaststelling of de inrichting voldoet aan de eisen gesteld in
zowel gemeentelijke als provinciale vergunningen.
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Voor de Wet Milieubeheer moeten de EVT’s verder nog frequent registraties en metingen
bijhouden (met betrekking tot bijvoorbeeld afvalstoffen), keuringen uit laten voeren (waaronder
brandblussers, stookinstallaties) en de gegevens hierover rapporteren. Hoe groot deze lasten voor
de verschillende EVT’s zijn is moeilijk in te schatten. Voor een groot mengvoederbedrijf en de grote
slachterijen is uitgegaan van jaarlijks 80 uur interne administratieve werkzaamheden en € 400,- ‘out
of the pocket’-kosten voor keuringen. Voor een grote veehouderij is gerekend met jaarlijks 15 uur
interne administratieve werkzaamheden en € 200,- ‘out of the pocket’-kosten voor keuringen. Voor
een kleine veehouderij is gerekend met respectievelijk 5 uur interne administratieve
werkzaamheden en € 30,- ‘out of the pocket’-kosten voor keuringen.
De indirecte toezichtlasten die volgens deze berekeningen worden veroorzaakt in de exploratiefase
door de Wet Milieubeheer in de voedsel- en genotindustrie lopen niet aanzienlijk uit de pas met de
lasten die in de nulmeting van de administratieve lasten van de VROM-wetgeving (Sira 2004)
worden gepresenteerd. Wel moet er op gewezen worden dat deze lasten per individueel bedrijf een
groot verschil kunnen vertonen.
De professionalisering van de handhaving bij de decentrale overheden heeft ertoe geleid dat
steeds meer gemeenten en provincies het toezicht van de diverse sectoren bundelen en tot een
integrale toezichtafdeling komen. Ook de hieronder beschreven Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht stuurt in die richting.
VROM heeft geconstateerd dat de huidige vergunningstructuur voor burgers en bedrijven
onoverzichtelijk en tijdrovend is en bedrijven én overheid onnodig geld kost. VROM wil de
verschillende vergunningen zoveel mogelijk samenvoegen in de omgevingsvergunning (gepland
voor 2008). Daarbij gaat het niet alleen om vergunningen die zijn gebaseerd op VROM-wetten,
maar ook om wetten die primair onder de verantwoordelijkheid van andere ministeries of decentrale
toezichthouders vallen (zoals monumenten, natuurbescherming, indirecte lozingen en flora en
fauna). Het is de bedoeling dat deze bij één loket kan worden aangevraagd. Er gaat één procedure
voor gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit komt ook één procedure. In
het rapport ‘Administratieve en Bestuurlijke Lasten Omgevingsvergunning’ (Sira 2006) wordt
ingegaan op de verwachte afname van administratieve lasten voor bedrijven ten gevolg van de
invoer van de omgevingsvergunning. Hoewel de uitvoeringsfase van de vergunning (het naleven
van de vergunningvoorschriften) buiten het kader van het onderzoek valt (reden hiervoor is dat de
Wabo niet leidt tot aanpassingen van de vergunningvoorschriften) constateert Sira in haar rapport
wel het volgende: ‘Op dit moment wordt het toezicht onder andere bemoeilijkt door de complexiteit
en gedetailleerdheid van de regelgeving en de verkokering van de vergunningverlening, waardoor
tegenstrijdige uitkomsten kunnen ontstaan. Gelet op deze obstakels biedt de omgevingsvergunning
kansen om tot verbetering van het toezicht te komen.’
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Toezichtlasten per EVT
Toezichtlasten direct en indirect voortvloeiend uit het toezicht
van de decentrale toezichthouders bij de verschillende EVT's
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4.3 Waterschappen
Juridisch kader en toezicht
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet van 13 november 1969, met daarin opgenomen regels met betrekking tot de verontreiniging
van oppervlaktewateren. Hierin wordt onder andere vergunningverlening geregeld. Afspraken ten
aanzien van de inventarisatie en meting van stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen. Het
zuiveren van stedelijk afvalwater en heffingen ter financiering van kosten die ontstaan door het
nemen van maatregelen die verontreiniging voorkomen of tegen gaan.
Lozingsbesluit open teelt en veehouderij (LOVT)
Geldig vanaf 27 januari 2000. Vervangt individuele vergunningverlening op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater. Iedere lozer is vanaf 1 juni 2000 meldingplichting. Hiervoor is
een uniform landelijk meldingsformulier ontwikkeld.
Verordening waterhuishouding
Ingevolge artikel 78 Waterschapswet dient het algemeen bestuur de verordeningen te maken die
het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen. In NoordBrabant heeft dit kader bijvoorbeeld geleidt tot de Verordening Waterhuishouding (andere
waterschappen hebben vergelijkbare verordeningen). Hierin wordt aangegeven dat de eigenaar of
gebruiker altijd verplicht is de sloten tot op een halve breedte te onderhouden. Voor bezitters en of
gebruikers van sloten geldt een meldingsplicht.
Per Wvo-amvb zijn 21 categorieën van indirecte lozingen aangewezen tot Wvo. Dit zijn bedrijven
die voor 1996 (komst afvalwater in de Wm) ook al Wvo-vergunningplichtig waren. Deze inrichtingen
hebben een Wvo-vergunning nodig voor de afvalwaterlozingen op de riolering. Een van de
categorieën bestaat uit bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m³ afvalwater per dag lozen
(inclusief gebruikt koelwater). De grote slachterijen vallen binnen deze categorie en zijn dus Wvovergunningplichtig. Het is de bedoeling dat deze vergunning onderdeel uit gaat maken van de
omgevingsvergunning die voor 2008 is gepland.
Toezicht
Alle EVT’s krijgen met de waterschappen te maken bij de opgave voor de verontreinigingsheffing.
Bedrijven worden aangeslagen op grond van de hoeveelheid en de kwaliteit van het ingenomen (of
geloosde) water. De vervuiling wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden (v.e.). Hoe meer
vervuilingseenheden een bedrijf produceert, hoe hoger de te betalen verontreinigingsheffing.
Bedrijven die niet meetplichtig zijn (alle EVT’s buiten de grote slachterijen) zullen hun opgave doen
met behulp van een tabel. De vaststelling van de heffing kost een bedrijf naar schatting gemiddeld
drie uur per jaar voor een groot mengvoederbedrijf en twee uur en een uur voor respectievelijk een
grote en een kleine veehouderij. De waterschappen controleren gemiddeld eens in de zes jaar bij
de EVT’s of de opgegeven vervuilingeenheden overeenkomstig zijn met de werkelijkheid.

19

In het kader van het toezicht op de Wvo-vergunning houden de waterschappen een tot vier weken
per jaar metingen bij een grote slachterij. Deze metingen worden uitgevoerd door specialisten.
Deze meetweek kost een slachterij ongeveer twaalf uur voor het vergezellen van het toezicht.
Verder moet een slachthuis acht tot tien keer per jaar zelf metingen verrichten en hierover
rapporteren. Per verplichting kost dit ongeveer € 200,Op basis van het lozingsbesluit open teelt en veehouderij voeren de waterschappen gemiddeld ook
eens in de zes jaar een controle uit bij een veehouderij (geen verschil in grootte). De controle wordt
uitgevoerd door een MBO geschoolde controleur en is op te splitsten in een veldinspectie en een
erfcontrole. Tijdens het bezoek wordt vooral fysiek waargenomen en wanneer er niets vreemds
wordt geconstateerd, is monstername niet aan de orde. Het waterschap stelt voor de controles vast
welke aspecten van het besluit de meeste aandacht verdienen. Waterschap Veluwe richtte zich bij
de controles in 2002 voornamelijk op:
• verontreiniging van hemelwater met voer, voerresten
en mest;
• gebruik gewasbeschermingsmiddelen langs watergangen 7.
Voor de verordening waterhuishouding (Noord-Brabant) wordt er voornamelijk in het najaar
geschouwd. Dit gebeurt bij bedrijven die eigenaar of gebruiker van sloten zijn. In het geval van de
EVT’s voornamelijk rondom de veehouderijen. Sommige andere waterschappen schouwen ook in
de zomer. Tijdens de controle controleren waterschappen de waterlopen op de
onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing). Omdat de schouw
meestal plaatsvindt zonder bijwoning van de toezichtgenieter vloeien hier over het algemeen geen
toezichtlasten uit voort.

7

http://www.veluwe.nl/Downloads/pdf/nieuwsbrief_lozingenbesluit_open_teelt_en_veehouderij_2002.pdf
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Toezichtlasten per EVT
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4.4 Arbeidsinspectie
Juridisch kader
Op basis van een projectprogramma, voert de arbeidsinspectie jaarlijks een aantal inspecties uit. In
bepaalde, meestal risicovolle, branches worden dan bedrijven geïnspecteerd. Het primaire doel van
deze inspectieprojecten is: toezicht, opsporing en handhaving op het terrein van de
arbeidsbeschermende wetgeving.
Huidige toezicht
Het aantal projecten dat de arbeidsinspectie uitvoert bij de veehouderijen is verwaarloosbaar klein.
Een veehouderij krijgt in de praktijk bijna nooit te maken met een onaangekondigd bezoek van de
arbeidsinspectie. Dit komt mede omdat deze bedrijven meestal geen of slechts enkele
personeelsleden in dienst hebben.
De arbeidsinspectie richt zich tijdens een bezoek aan een bedrijf op alleen de twee, maximaal drie
grote risico’s. Veelal zijn dit risico’s op één of enkele specifieke afdelingen. Nimmer wordt het
gehele bedrijf “onder de loep” genomen. Gesteld kan worden dat een werkgever als een groot
mengvoederbedrijf eens in de vijf jaar bezoek krijgt van de arbeidsinspectie. Voor een grote
slachterij is dit eens in de drie jaar. Waar een inspectie betrekking op heeft, hangt af van het
vastgestelde risicogebied. Een bezoek neemt ongeveer drie à vier uur in beslag.
Van oktober 2004 tot en met februari 2005 heeft de Arbeidsinspectie bij circa 800 bedrijven in de
Voedings- en genotmiddelenindustrie, waaronder diervoederproducenten met bik-code 157 en
slachterijen met bik-code 151, de arbeidsomstandigheden geïnspecteerd. Hieronder vielen ook een
aantal mengvoederbedrijven en slachterijen. De inspecties waren gericht op de onderwerpen
fysieke belasting (tillen, duwen en trekken) en geluid. De Arbeidsinspectie heeft in 2003 en in
daaraan voorafgaande jaren bij onder andere slachterijen in diverse projecten specifiek
geïnspecteerd op het onderwerp geluid. Daarbij werd met name gelet op doeltreffende beheersing
van te hoge geluidsniveaus met bronmaatregelen of gehoorbeschermingsmiddelen. Ook in 2006
heeft er een project bij slachterijen plaatsgevonden.
Voordat zij een project start, communiceert de arbeidsinspectie intensief met de
brancheverenigingen om gezamenlijk de risico’s vast te stellen. Hoewel een inspectie bij de
afzonderlijke bedrijven in principe onaangekondigd plaatsvindt, wordt er in de praktijk wel eens
afgeweken van deze regel. Bij een inspectie van een groot bedrijf loopt doorgaans iemand mee uit
de ondernemingsraad. Deze persoon wordt gevraagd naar zijn of haar opinie over de
arbeidsomstandigheden en de risico’s binnen het bezochte bedrijf.
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Toezichtlasten per EVT
Toezichtlasten direct en indirect voortvloeiend uit het toezicht van
de Arbeidsinspectie bij de verschillende EVT's
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4.5 AID
De AID handhaaft wet- en regelgeving van LNV naar aanleiding van klachten of incidenten en
besteedt daarnaast structureel aandacht aan diverse onderwerpen. De geplande activiteiten
worden vastgelegd in een jaarplan. Voor verschillende onderwerpen worden daarnaast
zogenaamde (meerjarige) handhavingprogramma’s opgesteld. Hierin staat voor het betreffende
beleidsterrein beschreven wat LNV en de AID willen bereiken (ambitieniveau), wat de inzet van
menskracht en financiële middelen zal zijn, welke taken worden uitgevoerd, wie voor de uitvoering
daarvan verantwoordelijk is en ten slotte op welke wijze de samenwerking met andere
handhavingpartners plaatsvindt. In het handhavingprogramma wordt per doelgroep een
risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse vormt de leidraad voor de aard en frequentie van
inspectiebezoeken. Daarnaast voert de AID inspecties uit op basis van aselecte steekproeven,
bijvoorbeeld ter controle van de naleving van identificatie en registratie van dieren.
Juridisch Kader
De AID houdt in de vleesketen actief toezicht op de destructiewet, de gezondheids- en welzijnswet
voor dieren, de diergeneesmiddelenwet, de kaderwet diervoeders, de landbouwwet, de warenwet,
de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde, de meststoffenwet en de Wet
investeringsbudget landelijk gebied. Daarnaast richt de dienst zich op het vaststellen van het
waarheidsgehalte van een opgave, die een deelnemend bedrijf doet in het kader van een
'marktordenende' regeling (zoals subsidie-, steun-, restitutie- of heffingsregelingen binnen de
Europese Unie). Via verificatie toetst de dienst of de gegevens die personen of instellingen hebben
verstrekt conform de werkelijkheid zijn.
Toezicht
Achtereenvolgens zal ingegaan worden op het toezicht van de AID bij de geselecteerde EVT’s
binnen de projectgroep diervoeder, de projectgroep veehouderij en de projectgroep slachterij
uitsnijderij.
Diervoeder
Mede op basis van het rapport “voer tot nadenken” (2003) en het rapport voedselveiligheid en
diervoeders (2005) van de algemene rekenkamer zijn de VWA en AID tot afspraken gekomen
waarbij is bepaald dat de AID geen toezicht houdt bij grote mengvoederbedrijven. In andere delen
van de diervoederketen houdt de AID nog wel actief toezicht. Hier is dan ook sprake van een
overlap die in een later stadium verder onderzocht dient te worden. Op basis van de resultaten van
de verschillende domeinprojecten vindt er een langetermijn inrichting van het toezicht plaats.

24

Veehouderij
De AID is bij de EVT’s uit de primaire sector op de volgende wijzen actief (samengevat in tabel 3)
In het kader van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, regeling identificatie en registratie
van dieren worden aanwezige dieren vergeleken met geregistreerde dieren. Het betreft hier bij
rundveehouders een onaangekondigde controle waarbij de opgegeven informatie wordt
geverifieerd. Bij varkensbedrijven vindt deze controle aangekondigd en onaangekondigd plaats en
monsters worden alleen meegenomen bij een andere controle. Bij runderen duurt dit bezoek vijf
uur, bij varkens een uur.
Op basis van de meststoffenwet worden er bij alle EVT’s deels administratieve en deels fysieke
controles uitgevoerd (zowel onaangekondigd als aangekondigd), waarbij de administratieve
verplichtingen met betrekking tot mest, alsmede de aan- en afvoer van (dierlijke) meststoffen met
bijbehorende verplichtingen worden gecontroleerd. Daarnaast vinden in het kader van deze wet bij
varkens- en pluimveehouders zowel onaangekondigde als aangekondigde controles plaats op de
juistheid van de dierrechten. Indien aangevraagd wordt bij deze controle ook gekeken of het bedrijf
voldoet aan de eisen die zijn gesteld ten aanzien van de Regeling Ontheffing Productierechten
Meststoffenwet. De controle richt zich zowel op de administratie als op de bedrijfsvoering.
De AID houdt bij de verschillende EVT’s onaangekondigde controles waarbij door waarneming het
nalevingniveau van het kalverenbesluit, legkippenbesluit, het varkensbesluit en het besluit welzijn
productiedieren wordt bepaald. Voor het kalverenbesluit richten de controles zich met name op de
bedrijven met stallen gebouwd voor 1998 en neemt de controle gemiddeld drie uur in beslag. Bij de
pluimveehouderij vindt de controle eventueel gezamenlijk met het CPE plaats en deze duurt
gemiddeld vier uur. Bij de varkenshouderij duurt een bezoek gemiddeld vier uur.
In het kader van het ingrepenbesluit wordt bij broederijen en opfokbedrijven onaangekondigd
gecontroleerd of een bedrijf zich houdt aan het verbod op snavelkappen na tien dagen. Het
onderzoek richt zich op de werkwijze van het snavelkappen en het bezoek neemt zo’n twee uur in
beslag. Bij rundveebedrijven worden in het kader van dit besluit onaangekondigde controles
gehouden inzake de werkwijze van onthoornen. Ook deze bezoeken duren plus minus twee uur.
Op basis van de regeling vleeskeuring en besluit doden van dieren vinden onaangekondigde
controles plaats bij rundveehouders en varkenshouders (administratief en fysiek). Deze controles
richten zich op de formulieren van noodslachtingen en de mate van naleving van de
welzijnsvoorschriften ten aanzien van het doden van dieren. Een bezoek duurt gemiddeld een uur.
In het kader van de destructiewet en regeling dierlijke bijproducten houdt de AID bij alle EVT’s
onaangekondigde controles. Deze controle (administratief en fysiek) richt zich op de aanmelding
afdekking, het beschikbaar houden en het koelen van destructiemateriaal en duurt ongeveer
anderhalf uur.
Op basis van de Landbouwwet, diergeneesmiddelenwet, richtlijnen 96/22/EG en 96/23/EG
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vinden bij alle EVT’s onaangekondigde controles (fysiek en administratief) plaats. Hierbij wordt het
totale verbod van verboden stoffen gecontroleerd. De duur van de controle op het bedrijf is
ongeveer zes uur. Daarnaast vinden bij de verschillende EVT’s op basis van de
diergeneesmiddelenwet ook onaangekondigde controles (fysiek en administratief) plaats die gericht
zijn op de diergeneesmiddelen en de administratie hiervan. Deze controle neemt ongeveer zes uur
in beslag.
In het kader van de Algemene levensmiddelenhygiëneverordening (VO 178/2002).
Diervoederhygiëneverordening (183/2005) en Vo. (EG) nr. 1831/2003 (toevoegingsmiddelen voor
diervoeding) worden bij alle EVT’s controles gehouden die gericht zijn op het verbod diervoeders te
bereiden, te be- of verwerken , te verpakken, te etiketteren, voorhanden of in voorraad te hebben,
te vervoeren of in het verkeer te brengen die niet gezond, deugdelijk of van gebruikelijke
handelskwaliteit zijn of die een gevaar opleveren. De controles zijn onaangekondigd en richten zich
op het gebruik van diervoeders, preparaten en aanvullende diervoeders. Deze controles nemen
ongeveer twee en een half uur in beslag.
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Juridisch kader

EVT

Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren, regeling identificatie en
registratie van dieren

Rundveehouderij
Varkenshouderij
Rundveehouderij
Varkenshouderij

Meststoffenwet

Pluimveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij

Kalverenbesluit

Rundveehouderij

Varkensbesluit/welzijn
productiedieren

Varkenshouderij

Legkippenbesluit/welzijn
productiedieren

Pluimveehouderij
Rundveehouderij

Ingrepenbesluit
Pluimveehouderij

Regeling vleeskeuring/besluit
doden van dieren

Rundveehouderij
Varkenshouderij

Destructiewet/regeling
dierlijke bijproducten

Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij

Landbouwwet,
diergeneesmiddelenwet,
richtlijnen 26/22/EG en
96/23/EG

Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Rundveehouderij

Diergeneesmiddelenwet

Varkenshouderij
Pluimveehouderij

General food law/kaderwet
diervoeders/
diervoederhygiëneverordening

Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij

Onderwerp
Controle op de juistheid en
volledigheid van de
administratieve verplichting
en correcte identificatie van
dieren
Controle p[ de
administratieve
verplichtingen met
betrekking tot mest, alsmede
de aan- en afvoer van
(dierlijke) meststoffen met
bijbehorende verplichtingen
Controle op juistheid
dierrechten en voorschriften
regeling ontheffing
productierechten
Controle op diverse
onderdelen zoals
ruwvoervoorziening,
boxbreedte, oppervlakte per
dier, welzijn productie dieren
Controle op voorschriften
zoals lichtintensiteit,
afleidingsmateriaal,
beschikbaarheid water
Controle op diverse
voorschriften
Onderzoek naar de
werkwijze bij onthoornen
Onderzoek naar de
werkwijze bij snavelkappen
Controle op formulieren van
de noodslachting en controle
op welzijnsvoorschriften
t.a.v. doden van dieren
Controle op
aanmelding/afdekking/
beschikbaar houden/ koelen
destructiemateriaal
Controle po de
aanwezigheid van verboden
stoffen, monstername bij
dieren, voeders en/of
producten

Tijd
Frequentie
bezoek(Uur) (bezoeken/jaar)
5

0,05

1

-

4

0,01

4

0,01

4

0,01

4

0,02

4

0,02

3

0,05

4

0,02

4

0,005

2

0,05

2

0,01

1

<0,001

1

<0,001

1,5

0,01

1,5

0,01

1,5

0,05

6

0,02

6

<0,001

6

<0,001

Controle op
diergeneesmiddelen en
administratie hiervan

6

<0,001

6

<0,001

6

0,05

Controle op het gebruik van
diervoeder, preparaten en
aanvullende diervoeders

2,5

0,02

2,5

0,05

2,5

0,05

Tabel 2 AID-toezicht in de primaire sector volgens strikte definitie toezichtlasten
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Toezichtlasten direct voortvloeiend uit het toezicht van de AID bij
de verschillende EVT's
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Op basis van tabel 2 zijn de toezichtlasten die direct voortkomen uit het toezicht van de AID
hierboven in een grafiek weergegeven. Voor het uurloon in uitgegaan van € 60,-. Bij een frequentie
‘kleiner dan’ is uitgegaan van de maximale waarde. Over lasten indirect voortvloeiend uit het
toezicht (rapportageverplichtingen) van de AID is nochtans geen melding gemaakt.
Naast het reguliere toezicht houdt de AID toezicht in het kader van marktordenende regelingen.
Een toezichtgenieter bepaalt zelf of hij gebruik wil maken van de bestaande subsidieregelingen. De
lasten die voorvloeien uit het toezicht op deze regelingen vallen dus niet onder de meest strikte
definitie van het begrip toezichtlast. In de projectgroep veehouderij is echter besloten 8 om in eerste
instantie pragmatisch om te gaan met de definitie van het ietwat ‘grijze’ begrip toezichtlast. Dit
betekent dat de projectgroep gestructureerd zo veel mogelijk toezichthandelingen in kaart heeft
gebracht die relevant kunnen zijn bij het optimaliseren van het toezicht. Hierbij hoort volgens de
projectgroep ook het toezicht van de AID in het kader van ‘marktordenende’ regelingen.

8

Overleg 27 september 2006
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In Tabel 3 is het toezicht van de AID in de primaire sector in het kader van ‘marktordenende
regelingen’ schematisch weergegeven.

Juridisch kader

Tijd
bezoek(Uur)

Frequentie

4

0,03

4

0,03

4

0,03

10

0,01

12

0,01

Pluimveehouderij

8

0.01

Rundveehouderij

5

0,05

5

0,05

5

0,05

6

0,01

6

0,01

6

0,01

7

0,10

Specifiek toezicht op...

EVT
Rundveehouderij

Meststoffenwet

Aanvragers derogatie

Varkenshouderij
Pluimveehouderij

Onderwerp

Controle op de
voorwaarden
gesteld aan
derogatie

Rundveehouderij
Regeling GLBinkomenssteun 2006

Bedrijfstoeslagregeling

Ontvangers GLBinkomenssteun

Subsidieontvangers in
het kader van
bedrijftoeslagregeling

Varkenshouderij

Varkenshouderij

Controle op
randvoorwaarden

Verifiëren opgave

Pluimveehouderij

SAN/SN/EGM etc.

Slachtpremieregeling

Subsidieontvangers in
het kader van
Investeringsbudget
landelijk gebied

Subsidieontvangers

Rundveehouderij
Varkenshouderij

Fysieke controle
of wordt voldaan
aan voorschriften

Pluimveehouderij
Rundveehouderij

Fysieke controle
naleving
slachtpremie

Tabel 3 AID-toezicht in de primaire sector in het kader van ‘marktordenende regelingen’
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Toezichtlasten direct voortvloeiend uit het toezicht van de AID
bij de verschillende EVT's op verschillende marktordenende
regelingen
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Slachtpremieregeling
(Rund)

20
15
10
5
0

Op basis van tabel 3 zijn de toezichtlasten die direct voortkomen uit het toezicht van de AID op
marktordenende regelingen hierboven in een grafiek weergegeven. Het betreft hier de gemiddelde
kosten per jaar voor een EVT die gebruik maakt van de specifieke regeling 9. Het gaat hier alleen
om het vergezellen van de toezichthouder, omdat de kosten voor het archiveren van de
terugkoppeling op basis van deze cijfers minimaal zijn. Voor het uurloon in uitgegaan van € 60,-.
De lasten die indirect voortvloeiend uit het toezicht (rapportageverplichtingen) van de AID ten
aanzien van deze regelingen zijn niet in kaart gebracht 10.
Slachterij/uitsnijderij
Hoewel de AID in het verleden in het kader van verschillende wetten toezicht heeft gehouden bij
slachterijen/uitsnijderijen houdt zij momenteel geen toezicht bij slachterijen/uitsnijderijen, dus ook
niet bij de onderzochte EVT’s

9

Over het aantal aanvragers had de AID geen cijfers beschikbaar.
Gezien de integratiemogelijkheden (waaronder aansluiting bij het xbrl project) op het vlak van de administratieve
rapportageverplichtingen is het aan te bevelen voor de pilot meer zicht op deze rapportageverplichtingen te krijgen.
Aansluiting van de belastingdienst bij het project is in dit kader ook wenselijk.

10
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4.6 VWA
Juridisch Kader
De VWA houdt in de vleesketen actief toezicht op naleving van de destructiewet,
diergeneesmiddelenwet, gezondheids- en welzijnswet voor dieren, kaderwet diervoeders,
landbouwwet, de wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en de warenwet. De VWA is door
de minister van LNV/VWS gemandateerd tot het verlenen onderhouden en intrekken van
erkenningen en registraties. Het erkenningonderhoud valt binnen de scope van dit project, en komt
terug in de verschillende audits.
4.6.1 Toezicht bij een groot mengvoederbedrijf
Sinds eind 2004 is de Kaderwet diervoeders van kracht. Met deze wet is de volledige
verantwoordelijkheid voor de diervoederregelgeving, en het toezicht daarop, bij de Rijksoverheid, in
het bijzonder het Ministerie LNV, gekomen. Vanaf 18 oktober 2004 wordt door de VWA en de AID
het toezicht uitgeoefend op de naleving van de Kaderwet. Spoedig na inwerkingtreden van de
nieuwe wet werd duidelijk dat beide diensten toezicht uitoefenden bij dezelfde bedrijven. Deze
100% overlap werd in het 2e kamer rapport “Voer tot nadenken “ van september 2003 alsmede in
een rapport van december 2005 van de Algemene Rekenkamer als onvoldoende uniforme borging
van de voedselveiligheid beschouwd.
Uit praktisch en pragmatisch oogpunt zijn VWA en AID gekomen tot (voorlopige) toezichtafspraken.
Medio 2006 is er een convenant opgesteld dat in afwachting van de uitkomst van de analyse in het
domein ‘De Vleesketen’ en de quickscan in de ‘Primaire Sector’ wordt aangehouden. De diensten
hebben besloten op basis van de resultaten uit de domeinprojecten te bekijken hoe het toezicht
binnen de vleesketen optimaal georganiseerd kan worden. Tot aan dit ‘nieuwe toezicht’ trekt de
AID zich wat betreft toezicht terug bij de mengvoederbedrijven 11 en richt zich wat betreft haar
toezichtactiviteiten hoofdzakelijk op de primaire sector. De AID blijf binnen de diervoedersector wel
het strafrechtelijk vangnet voor zaken die door de VWA zijn geconstateerd.
Huidige toezicht en ontwikkelingen
Sinds de inwerkingtreding van de Kaderwet diervoeders is veel aandacht besteed aan de erkende
bedrijven. In grote lijnen voldoen deze, onder de oude Richtlijn 95/69, erkende bedrijven aan de
voorwaarden. Vanaf 2006 moeten deze bedrijven echter ook voldoen aan de aanvullende eisen
van op HACCP-gebaseerde procedures (in het kader van de Diervoederhygiëneverordening/GFL).
Hiervan zijn nog geen gegevens beschikbaar. Tot voor kort werden bij erkende bedrijven (onder
de oude erkenningenrichtlijn) minimaal 4 inspecties per jaar uitgevoerd. De inspecties zijn gericht
op de volgende items:
• Een controle van bedrijfsruimten en uitrusting (voor zover van toepassing), gesprekken
met leidinggevenden en medewerkers, en een controle van documenten;
• Inspectie ten aanzien van gebruikte en voorhanden zijnde additieven;
11 Parallel aan de paragraaf over het toezicht van de AID, moet hier worden opgemerkt dat de genoemde afspraken
specifiek gelden voor een groot mengvoederbedrijf. De AID houdt in andere schakels van de diervoederketen nog
wel actief toezicht.
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•

Controle op parallelimport.

In het geval van eigen vervoer vinden er steekproefsgewijze controle plaats op basis van
ingediende protocollen 12.
Bij de VWA leeft de gedachte bij erkende bedrijven de vuistregel van minimaal 4 inspecties per jaar
te vervangen door de Bonus/malusregel. Deze Bonus/malusregel houdt in dat bedrijven die het
aantoonbaar goed op orde hebben minder vaak bezocht zullen worden. Bedrijven die het niet op
orde hebben, zullen in het begin vaker bezocht worden, maar als blijkt dat ze geen progressie
maken in het naleven van de regelgeving, is de intentie van de VWA om deze bedrijven te sluiten.
Naast een verandering van de frequentie, kan zowel bij erkende als geregistreerde bedrijven de
inspectie meer risicogebaseerd/gericht plaatsvinden. Concreet betekent dit dat tijdens inspecties
niet de gehele lijst van erkenningvoorwaarden wordt gecontroleerd, maar de controle op specifieke
risico’s plaatsvindt. Deze risico’s worden aan de hand van kennis over de sector, of deelsector,
opgesteld. Inspecties worden hierdoor beperkter van omvang maar met meer diepgang. Periodiek
zal bij een deel van de sector een volledige controle van de erkenningvoorwaarden plaatsvinden.
Monstername
Middels het Controleprogramma Diervoeders wordt jaarlijks een steekproef bij verschillende
mengvoederbedrijven uitgevoerd om een indruk te krijgen van de bestaande situatie t.a.v.
ongewenste stoffen. In het Controleprogramma wordt ook de jaarlijkse aanbeveling van de EU-CIE
meegenomen. Daarnaast worden monsters genomen in het kader van controle van reststromen,
additieven en GGO’s. Deze monstername wordt (zo veel mogelijk) gecombineerd uitgevoed met de
standaard inspecties.
Uit VWA-onderzoek is gebleken dat de naleving van etiketteringregelgeving van diervoeders nog
laag is. Met behulp van een workshop heeft de VWA het georganiseerde bedrijfsleven
geïnformeerd over de tekortkomingen en is de ingewikkelde wetgeving toegelicht. Aan de sectoren
is het nu om dit op te pakken. De VWA zal eind 2006 het onderzoek herhalen. Ongewenste stoffen
worden in incidentele gevallen gevonden. Het onderzoek is gericht op de belangrijkste ongewenste
stoffen, zoals de dierlijke eiwitten en antimicrobiële groeibevorderaars, die sinds 1 januari 2006 zijn
verboden.
Op basis van nulmetingen zal in 2007 en volgende jaren op basis van nader vast te stellen
nalevingniveaus de handhaving worden aangepast. De wijze van handhaving zal bepaald worden
aan de ernst van overtreding, het onderwerp en andere relevante begrippen. De interventiemix van
de VWA zal in lijn liggen met het onlangs gepubliceerde nieuwe handhavingsbeleid van de VWA 13.

12
13

VO 999/2001
VWA: Handhaven met gevoel en verstand. Vernieuwing van het handhavingsbeleid van de VWA op basis van risico’s
en proportionaliteit, juni 2006
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Het verschil tussen directe en indirecte toezichtlasten is aanzienlijk; € 4200,- tegenover € 142000,Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de diervoederhygiëneverordening, waarin ten behoeve van
het toezicht voor de diervoederbedrijven meerdere administratieve verplichtingen zijn vastgesteld.
Een voorbeeld is het nemen van monsters uit de productie van alle grondstoffen en
productiecharge. De betreffende monsters moeten ook juist geadministreerd worden. Op jaarbasis
moeten duizenden monsters voor langere tijd worden opgeslagen.
Toezichtlasten direct en indirect voortvloeiend uit het toezicht
van de VWA bij een groot mengvoederbedrijf

Direct Vergezellen
toezichthouder

160000

146963

140000

Direct Lezen
archieveren
terugkoppeling
Indirect Bijhouden
administratie

120000
95215
Lasten (€ per jaar)
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monsters

100000
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80000
60000

47455

40000
20000

1752 2124 417

0
Mengvoederbedrijf
EVT

4.6.2 Veehouderij
Zoals reeds gemeld bij het toezicht van de AID is in de projectgroep veehouderij bij de
startbijeenkomst afgesproken in eerste instantie pragmatisch om te gaan met het ietwat ‘grijze’
begrip toezichtlast. Dit betekent dat de projectgroep gestructureerd zo veel mogelijk
toezichthandelingen in kaart heeft gebracht die relevant kunnen zijn bij het optimaliseren van het
toezicht. Voor de VWA betekent dit dat de inspanningen van de VWA ten aanzien van
exportcertificering in het kader van het intraverkeer ook in beeld gebracht zijn. In het licht van de
algehele tendens naar een ketengerichte benadering bij het borgen van de voedselkwaliteit en -
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veiligheid 14 vond de projectgroep veehouderij het zinnig te onderzoeken wat er nu precies bij de
exportcertifering bij de toezichtgenieter gebeurt, welke informatie dit oplevert en welke waarde deze
informatie voor andere toezichttaken van de verschillende diensten binnen de vleesketen kan
hebben. De bedrijfsbezoeken inzake deze exportcertificering zijn dermate frequent en intensief dat
deze zich mogelijkerwijs uitstekend lenen om andere toezichtstaken hierbij te integreren. Het is aan
de stuurgroep te besluiten wat de definitieve scope voor het eindrapport moet zijn en of de
informatie ten aanzien van de exportcertificering hierin meegenomen moet worden.
Het VWA toezicht in de primaire sector
In het kader van het besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de
toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten.
vinden zogenaamde bestemmingcontroles (10%) plaats bij bedrijven die importeren, bij import van
slachtdieren (altijd direct naar het slachthuis gecertificeerd) is de bestemmingscontrole 100%. In de
regel wordt deze controle uitgevoerd door seniorcontroleurs. Aangenomen is dat dit gelijk is voor
zowel grote als kleine bedrijven.
Dertig vleeskalverbedrijven worden op jaarbasis in het kader van de diergeneesmiddelenwet
bezocht, waarbij per bedrijf vijf bloedmonsters genomen worden door een dierenarts TLP. De
monsters worden gebruikt voor de controle op groeibevorderaars (hormonen). De controle kan op
zowel grote als kleine bedrijven plaatsvinden. De gemiddelde tijd per bezoek is een uur. De
bezoeken worden afgelegd door een dierenarts en worden niet door VWA naar de toezichtgenieter
gefactureerd. Tevens worden in de boerderijfase nog monsters (tot vijf monsters per bedrijf)
genomen door de diervoedingsteams voor onderzoek op residuen (haren, urine etc.). Het
onderzoek wordt zowel op grote als kleine bedrijven uitgevoerd.
Op basis van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en
zoönosen en TSE’s worden vleeskalver- en melkveebedrijven bezocht, evenals
vleesvarkenbedrijven. In dit project gaat het om het nemen van mestmonsters door
seniorcontroleurs (door de VWA erkende dierenarts). De monsters worden in 2006 onderzocht op
Salmonella bij vleesvarkens en E. coli bij kalveren en runderen. Onder dezelfde regeling valt het
onderzoek naar de MSRA-bacterie. Hiervoor gaan voorlopig varkensbedrijven bezocht worden
(samenwerkingsproject VWA en RIVM). Seniorcontroleur VWA gaat samen met RIVM controleur
de bedrijven bezoeken.

14

Zie bijvoorbeeld artikel 18 ´traceerbaarheid´ van General Food Law en de LOM Handreiking Ketenhandhaving waarin
de noodzakelijke transformatie van taakgericht toezicht naar een ketengericht toezicht bij beschreven wordt.
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Tabel 4 VWA-toezicht in de primaire sector volgens strikte definitie toezichtlasten

Voor de Kaderwet Diervoeder worden in alle categorieën bedrijven bezocht (totaal 850), waarbij
monsters genomen worden die onderzocht worden op diverse contaminanten. Voor de ‘try-outfase’ van de frontoffice in 2008 worden deze monsters door de AID genomen onder
Juridisch kader
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verantwoordelijkheid van de VWA. Deze overdracht heeft eenzelfde voorlopige status als de
pragmatische verdeling van toezichtaken in de diervoedersector. Op basis van de verschillende
domeinprojecten zal het toezicht voor de lange termijn ingericht worden.
Het totale huidige toezicht van de VWA in de primaire sector volgens de meest strikte definitie van
toezicht staat samengevat in tabel 4. Door de lage bezoekfrequenties van dit toezicht blijven de
lasten voor de toezichtgenieters jaarlijks onder de € 10,- Het is dan ook onnodig deze lasten
visueel te maken. Als het toezicht vanuit een breder perspectief beschouwd wordt lopen de kosten
van de toezichtinspanningen van de VWA bij sommige bedrijven wel op.
Voor wat betreft varkens- en pluimvee bedrijven is er soms sprake van een erkenning
mestverwerking. In dit kader vinden diverse bezoeken plaats. Dit treffen we in principe alleen bij
grote bedrijven aan en op dit moment zijn er maar een gering aantal bedrijven met een erkenning
(15 varkens- en 30 pluimveebedrijven). De bezoeken worden verrekend via een regelingsafspraak.
Pluimveevermeerderingsbedrijven die willen exporteren moeten erkend zijn en worden in dit kader
een keer per jaar bezocht (inspectie). Het betreft hier zowel grote als kleine bedrijven. De kosten
Uit de analyse blijkt geen noemenswaardig verschil bij regulier toezicht tussen grote en kleine EVT’s
Gebaseerd op cijfers uit 2005/2006
17 Geldt alleen voor vleeskalveren
15
16
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hiervan zijn voor de toezichtgenieter. Voor het onderhoud van deze erkenning dient op
maandelijkse basis de eigen praktiserende dierenarts geconsulteerd te worden. Dit is een indirecte
last van een uur per maand à € 70,Daarnaast krijgen alle exporterende bedrijven te maken met exportcertificering. Wat betreft lasten
hoeft geen onderscheid gemaakt te worden tussen export vanaf de boerderij of vanaf een
verzamelcentrum, omdat de toezichtlasten in beide gevallen op de veehouder drukken, via de
exporteur. Het Productschap Vee, Vlees en Eieren heeft recent met de Voedsel Warenautoriteit
(VWA) overeenstemming bereikt over de inhoud van een brancheprotocol dat de exportcertificering
voor Nederlandse runderen regelt. In het brancheprotocol staan werkwijzen en afspraken geregeld.
Belangrijkste winstpunten met het nieuwe protocol zijn dat de keuring van de dieren op stal kan
plaatsvinden en dat de keuringsarts niet meer bij het laden aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast is de
exporteur verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van documentenpakket, en registratie van
de te exporteren dieren. De controle daarvan door de keuringsarts zal steekproefsgewijs zijn. De
nieuwe werkwijze moet tijdswinst en dus een grotere efficiëntie opleveren. De verwachting is dat de
gemiddelde tijd per bezoek kan dalen naar 40 minuten. 18 De varkenssector werkt al geruime tijd
met een brancheprotocol. De kosten voor exportcertificering zijn voor de veehouder, met
uitzondering van pluimvee-exporten. Naast een uurtarief worden hier ook voorrijdkosten,
basiskosten en certificaatkosten doorberekend (niet bij pluimvee).
De VWA houdt tevens administratief toezicht op de reisschema’s van exporteurs en heeft daartoe
een bureau Veetransporten opgericht. Dit bureau verifieert de opgegeven route, bestemming,
transportduur, dierenwelzijn en geloste aantallen vee aan de hand van de toezichtinformatie van de
betreffende lidstaat.

18

http://www.veeteeltvlees.nl/
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Toezichtlasten uit het jaarlijks onderhoud van erkenningen en
de aanvraag exportcertificering bij de VWA

Lasten (erkenningen € per jaar/ certificering € per export)
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Slachterij/uitsnijderij
Met de introductie van de hygiëneverordeningen is wat betreft verantwoordelijkheidsverdeling
tussen bedrijfsleven en overheid een verandering ingezet. Bedrijven en bedrijfsleven zijn zelf
verantwoordelijk voor de productie van vlees en worden daar regelmatig op gewezen. Hierbij
verschuift de taak van de overheid meer en meer naar de rol van toezichthouder en wordt minder
tijd en menskracht besteed aan directie keuringswerkzaamheden zoals de post-mortem keuring. In
het jaar 2006 is voor het eerst gestart met een andere aanpak in het toezicht in de vleesketen. Het
onderbrengen van de post-mortem keuring van roodvlees bij een onafhankelijke instantie is volledig
ingevoerd en het toezicht daarop is met een normstelling van de kwaliteit van de keuring nieuw
vorm gegeven. Een belangrijk uitgangspunt voor toezicht en handhaving is de audit en verificatie
op het HACCP systeem en de implementatie van de microbiologische normen; ook wel
samengevat met de term systeemtoezicht. Deze vorm van systeemtoezicht zal de komende jaren
een belangrijk onderdeel vormen van het toezicht bij de VWA. Daarnaast wordt het toezicht meer
gericht op een keten vanaf primair bedrijf tot slachthuis. De introductie van Voedselketeninformatie
(VKI) in de roodvleessector zal hier ook een impuls aan geven in de komende jaren, in de
pluimveesector was reeds een ketensysteem operationeel dat naadloos in VKI is overgegaan.
Grote ondernemingen werken meer en meer internationaal en opereren los van de
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brancheorganisaties. De introductie van ketenkeuring bij VION is een voorbeeld hoe in een keten
met nieuwe informatie de keuring aangepast kan worden en verschuift naar toezicht op deze keten
vanaf primair bedrijf tot aan het slachthuis. In dit geval verschuift het reguliere toezicht naar
risicogericht toezicht. Voor een groot gedeelte in de verschillende vleessectoren zal de
omschakeling naar risicogericht toezicht met de implementatie van VKI en de ontwikkeling van
hygiënecodes in zowel de primaire sector als de vleesslachtsector plaats gaan vinden en geleidelijk
worden ingevoerd in de komende jaren. De lijn van meer op risico gericht toezicht wat reeds is
ingezet in de vleessector, wordt daarmee verder voortgezet.
De EG erkende bedrijven worden al op grond van de bouwtechnische eisen uit de
hygiëneverordeningen beoordeeld en in categorieën op basis van percentages ingedeeld. Deze
categorie-indeling heeft meer of minder VWA controles tot gevolg: een goed bedrijf zal in dit
verband de VWA minder zien. Deze wijze van handhaving wordt verder voortgezet.
Systeemtoezicht op HACCP wordt een belangrijk element in het toezicht. Over de resultaten ervan
wordt regelmatig gecommuniceerd naar het bedrijfsleven en controlegegevens worden openbaar
gemaakt. De handhaving in het kader van systeemtoezicht zal afhankelijk zijn van de ernst van de
overtreding en frequentie van de geconstateerde overtreding.
In de toekomst zal Toezicht op Controle in de vleesketen verder in de praktijk worden doorgevoerd.
Het betreft hier de ketenkeuring bij vleesvarkens en het toezicht in de verschillende ketens, waar
Voedselketeninformatie en hygiënecodes worden geïntroduceerd en gebruik wordt gemaakt van
kwaliteitssystemen van de sector (bv. IKB systemen).
Het huidige toezicht van de VWA bij grote slachterijen kan onderverdeeld worden in 4 categorieën.
1.
2.
3.
4.

Permanent toezicht
Systeemaudit.
Syteeminspecties
Bemonstering

1. Permanente keuringen
In een groot slachthuis/uitsnijderij met permanent toezicht vindt een verplichte Ante Mortem keuring
plaats. Elke slachtdag is hiervoor 1 dierenarts aanwezig. De kosten hiervoor zijn voor rekening van
de toezichtgenieter en bedragen. Ca. 90 Euro per uur (afhankelijk van diersoort). Uitgaande van
een slachtdag van acht uur, plus een starttarief van ca. € 30 bedragen deze lasten dus per
werkdag € 750. Tijdens deze keuring beoordeelt de officiële VWA-dierenarts de diergezondheid en
het dierenwelzijn. Bij een pluimvee slachterij/uitsnijderij is deze keuring met name gericht op VKI en
voor een groot deel administratief van aard. Als de Ante Mortem keuring goed is verlopen kan er
met slachten begonnen worden.
Bij alle slachterijen vinden er ook permanent Post Mortem keuringen plaats. Bij
pluimveeslachterijen wordt het toezicht hierop uitgevoerd door dezelfde officiële dierenarts die
verantwoordelijk is voor de Ante Mortem keuringen. Bij grote roodvleesslachterijen voor het toezicht
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op de Post Mortem keuringen permanent nog een tweede officiële VWA-dierenarts aanwezig. Voor
deze extra dierenarts geldt een extra last van circa € 750 per werkdag.
Verder moeten grote slachterijen verplicht permanent keuringen laten uitvoeren door
keuringsassistenten van KDS. Hiervoor (afhankelijk van de bandsnelheid) brengt KDS
keuringskosten in rekening ter hoogte van:
Runderen: permanent 6 personen * € 45 uurtarief * 8 uur. Plus 6 * starttarief € 45. Totaal € 2430
Kalveren: permanent 6 personen * € 45 uurtarief * 8 uur. Plus 6 * starttarief € 45. Totaal € 2430
Varkens: permanent 11 personen * € 45 uurtarief * 8 uur. Plus 11 * starttarief € 45. Totaal € 4455
De pluimveesector voert de keuringen sinds 1995 geheel in eigen beheer uit, doormiddel van
private keurders. Deze keurders vallen onder de CAO voor werknemers werkzaam in de
pluimveeverwerkende industrie van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 en hun
maandloon is vastgesteld op € 1966,18 . Dientengevolge kost een bandkeurder een werkgever
inclusief de werkgeverslasten ongeveer € 25,- per uur.
Pluimvee: permanent 6 personen * € 25 uurtarief * 8 uur. Totaal € 1200
Bij kleinere slachthuizen cq. zelfslachtende slagers vindt er een ander toezichtregime plaats. De
Post Mortem keuring wordt gedaan door de KDS. Daarnaast houdt de VWA toezicht op het KDS
dat in een variërende frequentie plaatsvindt van 1x per week tot 1x per maand. Na een
geconstateerde afwijking moet er altijd een keuring plaatsvinden door een officiële VWA-dierenarts.
Met name de kleine slachterijen en zelfslachtende slagers met een gering aantal slachtingen
ervaren een relatief hoge toezichtlast. Het VWA toezicht op het functioneren van de KDS wordt ten
laste gebracht van het bedrijfsleven. Aangezien de slachterijen/uitsnijderijen zelf geen invloed
hebben op het functioneren van de KDS ervaren zij deze last als onjuist gerubriceerd.
2. Systeemaudit
Audits op aanwezigheid van een HACCP-plan cf. art 5 van (EG) 852/2004 juncto art. 4 van (EG)
853/2004. Bij 100 % naleving 1 audit op jaarbasis. De audit neemt gemiddeld 12 uur in beslag
(inclusief reistijd en administratieve afhandeling). De kosten hiervoor worden ten lasten gebracht
van het bedrijfsleven.
Bij het uitvoeren van deze systeemaudit zijn de aandachtspunten van toepassing die genoemd
worden in artikel 4 lid 4 en 5 van de Verordening *EG) nr. 854/2004/EG. Hygiënecodes kunnen
hierbij als referentiebron dienen. Als een bedrijf geen gebruik maakt van goedgekeurde
hygiënecode met de daarin opgenomen risicoanalyse, dan dienen de in de
voedselveiligheidsdatabase benoemde risico’s als uitgangspunt genomen te worden.
In artikel 4 lid 4 van de Verordening (EG) nr. 854/2004 zijn de basisvoorwaarden voor de goede
hygiënepraktijken vastgelegd. Deze hebben in ieder geval betrekking op de volgende aspecten:
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Controle van de informatie over de voedselketen.
Het ontwerp en het onderhoud van de gebouwen en de uitrusting.
De hygiëne voor, tijdens en na het productieproces.
Persoonlijke hygiëne.
De opleidingen rond de thema’s ‘hygiëne’ en ‘werkmethoden’.
Ongediertebestrijding.
De waterkwaliteit.
De temperatuurbeheersing.
Controles van de levensmiddelen die de inrichting worden binnengebracht of
verlaten en de bijbehorende documentatie.

Daarnaast wordt voor slachthuizen/uitsnijderijen op basis van de Verordening (EG )nr.
853/2004/EG Bijlage I hoofdstuk 2 tot en met 7 en sectie II in haar geheel specifieke eisen gesteld
waaraan voldaan moet worden.
3 Systeeminspecties
In totaal vinden er op jaarbasis bij de verschillende grote slachterijen/uitsnijderijen 6
systeeminspecties plaats waarvan minimaal één inspectie gericht is op de basisvoorwaarden
hygiëne en minimaal één inspectie is gericht op Dierlijke bijproducten. De onderwerpen van de
overige inspecties zijn facultatief. Dat wil zeggen dat de toezichthouders kunnen kiezen uit een
aantal inspectieonderwerpen. De keuze is gebaseerd op de specifieke bedrijfssituatie. De
systeeminspecties worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedure ‘BUI01-WV154
Systeeminspectie bij levensmiddelenbedrijven met een eigen HACCP systeem of hygiënecode’. De
inspecties nemen gemiddeld vier uur in beslag (inclusief reistijd en administratieve afhandeling). De
inspectietijd op het bedrijf (drie uur) wordt bij de toezichtgenieter in rekening gebracht.
Daarnaast vindt er bij een slachterij nog een systeeminspectie plaats in het kader van het
deelproject ‘Toezicht verordening microbiologische criteria.’ De inspectie neemt gemiddeld 4 uur in
beslag (inclusief reistijd en administratieve afhandeling). De kosten van de inspectietijd op het
bedrijf (drie uur) wordt bij de toezichtgenieter in rekening gebracht.
Het toezicht van de VWA is zodanig georganiseerd dat bij relevante afwijkingen herinspectie
binnen een bepaalde termijn moet volgen. De maatregelen van de VWA kunnen bestuursrechterlijk
zijn (o.a. opschorten erkenning, stilleggen van de productie dan wel intrekken van een erkenning)
of strafrechterlijk (waar nodig proces-verbaal). In het geval van slachterijen en uitsnijderijen moet
een gedeelte van het toezicht door officiële dierenartsen uitgevoerd worden. Strafrechtelijke
afhandeling van incidenten worden door VWA-boa’s uitgevoerd.
4.Bemonsteringen
In het kader van het toezicht op de Verordening Microbiologische criteria vindt op grote slachterijen
gemiddeld een keer per jaar bemonstering plaats. Dit wordt niet gefactureerd aan het bedrijf.
Naast de direct aan het toezicht verbonden lasten, heeft een grote slachterij/uitsnijderij ook met
forse lasten te maken die indirect aan het toezicht verbonden. Het gaat hier met name over
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opzetten en onderhoud van HACCP-systemen, rapportage verplichtingen, monstername, I&Rcontroles en het beschikbaar stellen van faciliteiten (ruimte) voor de toezichthouders. De hieronder
gepresenteerde tijden zijn inclusief afstemming met de VWA.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Opzetten en onderhoud HACCP op basis van VO 852/3. Tijd vier uur per dag.
Algemene communicatieactiviteit met toezichthouder VWA: Tijd half uur per dag.
Dagelijkse I&R controle. Bij runderslachterijen is de leeftijdsindeling en selectie voor BSEmonstername hierbij inbegrepen. Tijd een uur per dag, bij runderslachterij twee tot vier uur
afhankelijk van de efficiency van de gehanteerde systemen (met name mate van
automatisering).
Nemen BSE-monsters op runderslachterijen. De monsters worden door de KDS genomen
maar apart van de keuring (onder een apart tarief à 45 € per uur) aan het bedrijf
gefactureerd. Gemiddelde tijd: acht tot twaalf uur per dag.
Bijhouden registers en overige administratieve verplichtingen op basis van VO 1774: Tijd
een uur per dag.
Verwerken van laboratoria-uitslagen en het vrijgeven karkassen i.v.m. BSE-monstername:
Tijd half uur per dag.
Verwerken van keuringsbeslissingen naar aanleiding van aanhouding voor nader
onderzoek tijdens keuring: Tijd half uur per dag.
Wekelijkse monstername inzake microbiologische criteria: Tijd een uur per dag.
Bij varkensslachterijen monstername inzake Trichine op basis van beschikking 2075/2004:
acht uur per dag.
Bij varkensslachterijen verwerken terugkoppeling uitslagen Trichine op basis van
beschikking 2075/2004: half uur per dag.

Nota bene: de tijd die aan dergelijke activiteiten toebedeeld wordt, is in grote mate afhankelijk van
de efficiency waarmee een bedrijf zijn processen georganiseerd heeft. Daarnaast wordt de
noodzaak tot overleg met de toezichthouder ook bepaald worden door de mate waarin de
toezichthouder tekortkomingen constateert.
Op de volgende pagina zijn de jaarlijkse lasten voor de verschillende slachterijen/uitsnijderijen
grafisch weergegeven. Hierbij is uitgegaan van 250 slachtdagen van acht uur.
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Toezichtlasten direct voortvloeiend uit facturen van de VWA
ten behoeve van het toezicht bij de verschillende EVT's

Toezichtlasten direct voortvloeiend uit de systeeminspecties
en audits van de VWA bij de verschillende EVT's (exl. facturen)

600

570

570

570

Vergezellen
toezichthouder

400000

378450

378450

Factuur
toezichtw erkzaamheden
VWA

350000

Lezen archieveren
terugkoppeling

400

Factuur dierenarts VWA
PM/AM

300000
Totaal

300

Lasten (€ per jaar)

Lasten (€ per jaar)

500

200

100

0

250000

190950
Totaal

200000
150000
100000

rij
rij
r ij
ijde
ijde
ijde
istn
its n
itsn
ij/ u
ij/U
ij/ U
t er
te r
ter
h
h
h
c
c
c
la
S la
Sla
eS
ns
ve
vee
nd
rk e
im
Va
Ru
P lu
EVT's

50000
0
rij
rij
r ij
ijde
ijde
ijde
s tn
tsn
itsn
/ui
/U i
ij
j
j/ U
i
i
r
r
r
te
te
hte
ch
ch
la c
S la
S la
eS
ee
ns
ve
v
e
d
k
m
n
r
i
Va
Ru
P lu
EVT's

Toezichtlasten indirect verbonden met het toezicht van de
VWA bij de verschillende EVT's (excl. Bandkeurders)
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5 Resultaten Workshop risico’s (foto 3) 19
5.1 Projectgroep diervoeder
Voor diervoeder is de afgelopen jaren vanuit het oogpunt van voedselveiligheid een uitgebreide
risicoanalyse (ketenanalyse) uitgevoerd, waardoor goed inzicht is wat op het vlak van
voedselveiligheid de gevaren, risico’s en percepties zijn. Het overheidstoezicht ten aanzien van
voedselveiligheid is hier op gebaseerd. De in de workshop beoordeelde gevaren hebben
voornamelijk betrekking op de voedselveiligheid. Dit is gezien het accent van het overheidstoezicht
bij een mengvoederbedrijf logisch. De werkgroep heeft echter aangegeven dat een gezamenlijke
risicobeoordeling en een beoordeling van de hiermee samenhangende wet en regelgeving en
toezichtlast voor gevaren voor het milieu en arbeidsomstandigheden in de toekomst nuttig te
achten:
Wat in de workshop “risico’s” het meeste opviel was de onbalans tussen de naleving, het
vermeende risico en de norm gesteld op reststromen verpakkingsmateriaal. Het bijzondere aan de
norm op de reststromen verpakkingsmateriaal is de nultolerantie in de wetgeving, terwijl de sector
het niet voor elkaar krijgt om bij bepaalde reststromen uit de levensmiddelenindustrie een volledig
verpakkingsmateriaalvrij product af te leveren. De ideeën over de risico’s lijken eenduidig, namelijk
dat de impact voor mens, milieu en dierenwelzijn zeer laag zijn. Bij het voorkomen van het gevaar
kan het economische gevolg aanzienlijk zijn. Door de hoge blootstelling en de grote kans dat het
verpakkingsmateriaal niet volledig verwijderd wordt is er een grote kans op het voorkomen van het
gevaar. Een onhaalbare en onnodig strakke norm is iets dat tot irritatie bij toezichtgenieters kan
leiden. Het is dus belangrijk dat de VWA en de diervoederbranche zich in de toekomst gezamenlijk
over deze problematiek buigen. Een wetenschappelijke studie naar impact van kleine resten
verpakkingsmateriaal op het welzijn van mens en dier kan als basis dienen voor deze exercitie.
De Projectgroep Diervoeder heeft verder aangegeven dat het toezicht (met name ten aanzien van
voedselveiligheid) door de overheid zich voornamelijk richt op de grote risico’s met een laag
nalevingniveau. Wel is geconstateerd dat de regelgeving niet altijd in lijn is met de ‘objectieve’
risico’s. Vaak zijn normen gesteld op basis van de risicoperceptie in de samenleving. Bij
overtreding van dergelijke normen is de maatschappelijke onrust en daaruit voortvloeiende
economische schade een groter gevaar dat het werkelijke gevaar voor de volksgezondheid. De
nultolerantie ten aanzien van residuen van verpakkingsmaterialen is hier een voorbeeld van.
Wat betreft de kwaliteitsborgingsystemen in de markt wordt aangegeven dat in de diervoedersector
een aantal kwaliteitssystemen functioneel is die het merendeel van de wettelijke bepalingen ten
aanzien van voedselveiligheid afdekken. Dit geldt echter niet voor de ggo-regelgeving. Daarnaast
zijn er ten aanzien van bepaalde normen nogal wat interpretatieverschillen zijn tussen de VWA en
19

Bij de workshop waren niet alle spelers in de branche vertegenwoordigd en kan dan ook beschouwd worden als een
eerste (maar nuttige) vingeroefening. In bijlage V is een zeer beknopte legenda van de gepresenteerde tabellen
aangegeven. Voor volledige methodiek workshop kan bij Ruud Vis van de VWA het werkboekje aangevraagd
worden. Dit boekje is ook in het dossier te vinden dat aan het eind van het project wordt opgeleverd.

43

GMP. Afstemming tussen beiden zou aan te bevelen zijn. In de werkgroep is ook nog kort stil
gestaan bij de zogenaamde freeriders. De projectgroep is van mening dat deze voornamelijk op
andere plaatsen in de keten te vinden zijn.
Zowel de branche als de toezichthoudende instanties stellen dat eerstelijnstoezicht door de
overheid altijd over de gehele linie aanwezig moet blijven. De mate waarin is afhankelijk van de
aanwezigheid van eventuele kwaliteitssystemen, de kwaliteit van deze systemen, en de borging
van deze systemen. In dit kader is het van belang de rol van bijvoorbeeld de VWA in zo’n systeem
goed te benoemen, zeker als de Certificerende instellingen door de RvA worden geaccrediteerd.
De werkgroep diervoeder ziet voor het overheidstoezicht een zogenaamd multiplierfunctie
weggelegd. Overheidstoezicht moet gezien worden als de officiële borging van kwaliteitssystemen
en de verbinding met de ministeriële verantwoordelijkheid.
Facetten die in het toezicht mogelijk te veel aandacht krijgen is de wijze van toetsing van HACCPsystemen. Aangezien deze toetsing zeer recent is gestart is het nog te vroeg om te stellen dat deze
toetsing te uitgebreid zou plaatsvinden. Op termijn, indien voldoende gegevens beschikbaar zijn,
zou met een marginale toetsing kunnen worden volstaan.
Totaalbeeld diervoeder
Op het gebied van voedselveiligheid lijken de branche en de toezichthoudende instanties (met
name VWA) voldoende aanknopingspunten te hebben om het toezicht in de toekomst risicogericht
in te (blijven) richten en te optimaliseren. Binnen het beperkte kader van de risicoanalyse kan niet
bepaald worden in welke mate dit op het moment geldt voor het decentrale toezicht en het toezicht
van de arbeidsinspectie.

5.2 Projectgroep Veehouderij
De Projectgroep Veehouderij heeft bij de workshop de gevaren die door de AID zijn ingebracht als
uitgangspunt genomen (dit zijn de onderwerpen waar de AID de meeste personele inzet pleegt).
Deze zijn zonodig aangepast en uitgebreid om uiteindelijk te komen tot de gevaren weergegeven in
tabel 5. De uitslagen in de tabel zijn in bepaalde opzichten opmerkelijk. Het feit dat het hoogste
risico (risico = impact x blootstelling x kans) toegeschreven wordt aan het ‘toedienen van verboden
stoffen’ aan dieren en niet aan ‘dierenwelzijn’ is gevolg van het feit dat dit een enorme
economische impact heeft op de sectoren die ermee te maken hebben. Denk hierbij aan Dioxine en
MPA-crises, die de sectoren waar het speelde grote bedrijfseconomische schade hebben
toegebracht.
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gevaar

mens

impact
dgh* milieu economie klasse blootst. risico perceptie

dierenwelzijn*

1

2

1

1

3

4

24

4

identificatie en registratie 2
van dieren (runderen)**

4

1

2

3

1

6

1

slachtpremie**

1

1

1

4

3

1

9

1

verboden 2

2

1

4

4

4

36

4

2

2

2

2

2

1

12

2

dierziekte- 1

4

1

5

4

4

12

3

toediening
stoffen

opwaardering
destructiemateriaal
preventie
uitbraken***

Tabel 5 Beoordeling relevante aspecten ten aanzien van het toezicht van de gevaren bij een
veehouderij.
(* dgh=diergezondheid)

* dit staat oorspronkelijk als ‘dierverwaarlozing’ waarop de AID toezicht houdt, dat dekt echter
niet de volledige lading
** oorspronkelijk gaan beide zaken over het ontduiken van I&R-rund resp. slachtpremies
*** is toegevoegd vanwege diergezondheid en de mogelijke enorme economische impact
Andere niet verwachte hoog-scoorders bij de slachtpremies geven een vergelijkbare economische
impact; hier stelt de groep echter terecht de vraag welke normen gehanteerd dienen te worden: de
huidige slachtpremie-normen zijn opgelegd door Brussel en roepen de vraag op over de
evenredigheid tussen de toezichtslast en de te verwachten risico’s. Van enige perceptie inzake de
slachtpremies in de samenleving is dan ook geen sprake. Deze laatste (perceptie) is vaak
bepalend voor de inzet van de overheden op een bepaald vlak. Met andere woorden het beleid
berust nog al eens op incidenten. Het hoofdstuk “Identificatie en registratie van dieren (runderen)”
scoort bij de AID zelf erg hoog. Zij zetten daar jaarlijks 28 fte op in.
Opwaardering destructiemateriaal is genoemd omdat de AID hier relatief veel inzet pleegt. De
enige die hoger scoort op economisch vlak is de dierziekte-uitbraak (voorbeelden: KVP. MKZ, AI).
Toch blijkt de perceptie hiervan niet zo hoog (kennelijk heeft de maatschappij vertrouwen in de
dierziektebestrijding en schaart men dit, waar het bijvoorbeeld gaat om ruimingen van al of niet
gezonde dieren, onder dierenwelzijn).
Concluderend stelt de projectgroep dat als het gaat om efficiency- en effectiviteitverhoging in de
Veehouderij, de AID en de VWA veel voor elkaar kunnen betekenen. Met name op gebied van
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de I&R-controles kan de VWA een rol van betekenis spelen omdat die in absolute zin het meest
frequent op veehouderijen te vinden is.
5.3 Projectgroep Slachterij/Uitsnijderij
Op basis van de workshop risico’s zijn in de projectgroep slachterij/uitsnijderij de volgende zaken
naar voren gekomen. (Voor de scoring zie tabel 6)
Relatie risico en naleving:
• Eén gevaar springt er uit door de combinatie hoog risico en lage naleving: “Contaminatie
met pathogenen (bijv. E. coli O157; salmonella; campylobacter; listeria; mycobacterium
avium; toxoplasma)”.
Relatie risico en risicoperceptie:
• Twee gevaren springen eruit waarbij de risicoperceptie relatief hoog is ten opzicht van het
feitelijke risico: “Toedienen verboden stoffen aan dieren” en “Niet-toegelaten ggo’s”.
• Omgekeerd zijn er twee gevaren waarbij de risicoperceptie juist laag is ten opzichte van
het feitelijke risico: “Fysieke belasting werknemer” en “Dierverwaarlozing”.
Relatie risico en toezichtlast:
• Er zijn twee gevaren waarbij toezichtlast hoger lijkt te zijn dan op basis van het werkelijk
risico verwacht zou mogen worden: “Doorbreken koelketen” en “Opwaarderen SRM
humaan”.
• Ten slotte zijn er 2 gevaren waarbij de toezichtlast lager is dan op basis van het feitelijke
risico nodig geacht zou mogen worden: “Dierverwaarlozing” en “Fysieke belasting
werknemer”.
Relatie kunnen & willen (naleving normen):
• Voor wat betreft het gevaar ongewenste stoffen: onder de huidige omstandigheden is de
naleving niet te controleren in het slachthuis, dat wil zeggen zolang Voedsel Keten
Informatie (VKI) nog niet breed geïmplementeerd is. Verbetering is waarschijnlijk alleen
mogelijk door aanpassing van de keuringsmethodiek. VKI kan hier een bijdrage aan
leveren.
• Voor wat betreft het gevaar contaminatie: hier is op basis van de mogelijkheden met
normale bedrijfsvoering nog verbetering van het nalevingniveau mogelijk, echter tot aan
een zekere grens. Ook hier geldt dat structurele veranderingen, zoals de mogelijkheid van
decontaminatie, bij zouden kunnen dragen aan verhoging van het nalevingniveau.
• Voor een aantal gevaren t.a.v. de werknemers geldt dat verbetering van het
nalevingniveau nog mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering drastisch aangepast zou
moeten worden.
• Deze laatste opmerking geldt ook voor het gevaar doorbreken koelketen.
Relatie kennen & willen (naleving normen):
• Met name voor een aantal gevaren voor de werknemer geldt dat verbetering van de
kennis van wettelijke normen mogelijk is en waarschijnlijk ook tot een verbetering van het
nalevingniveau kan leiden.
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Tabel 6 Relatie risico's, risicoperceptie en toezichtslast (projectgroep Slachterij/Uitsnijderij)

Gevaar
ongewenste
stoffen
in
slachtdieren
(residuen
diergeneesmiddelen zoals antibiotica met gevaar voor
resistentieontwikkeling)

Kunnen Willen Kennen Klasse Risico Perceptie Tzslst

5

5

1

4

36

1

1

Niet toegelaten ggo’s
Hygiëne productie: contaminatie met pathogenen (bijv. E.
coli
O157;
salmonella; campylobacter; listeria;
mycobacterium avium; toxoplasma)

1

1

3

2

4

3

1

3

4

3

4

80

4

4

toedienen verboden stoffen aan dieren
dierverwaarlozing
opwaarderen SRM
humaan (niet goed verwijderen
ruggenmerg)
fysieke belasting (werknemer)
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen(werknemer)
Blootstelling aan biologische agentia (werknemer)
Machine veiligheid (afscherming bewegende delen)
Arbeidshygiëne
Geluid (werknemer)
Vocht (werknemer)
Koude (werknemer)
Snijgevaar (werknemer)
Onvoldoende expertise personeel
Doorbreken koelketen (mogelijke uitgroei pathogenen)

5
2

2
3

1
1

4
2

8
60

3
4

1
1

2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
3
1

2
3
3
3
4
3
1
3
2
2
3
3

1
3
3
3
3
3
1
3
2
2
2
1

2
3
3
3
3
3
1
4
2
2
3
2

32
75
40
20
40
20
40
40
40
40
18
16

1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
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6. Foto 4: Private kwaliteitsystemen
In het beleidskader ‘Toezicht op Controle’ van het Ministerie van LNV uit 2005 20 wordt gesteld dat
er op het terrein van het overheidstoezicht kansen zijn voor bedrijven om initiatieven te ontplooien
en dat er signalen zijn dat het bedrijfsleven dergelijke initiatieven wil nemen, om de
(administratieve) last van het grote aantal verschillende controles te verminderen. Door “toezicht op
controle” uit te oefenen kan aan de nieuwe rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven vorm
gegeven worden. Het bedrijfsleven pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid voor het voldoen
aan de normen op en schept daartoe ook controlesystemen. De overheid oefent in het verlengde
hiervan toezicht uit op deze systemen en hun naleving.
Een groot aantal actoren binnen de overheid en bedrijfsleven lijkt positief te staan tegenover de
hierboven geschetste nieuwe rolverdeling. Dit betekent echter niet dat de transitie van de oude
naar de nieuwe situatie geruisloos geschiedt of dat er geen kritische geluiden bestaan ten aanzien
van het concept ‘Toezicht op Controle’. Drie hobbels die in verschillende verkennende
onderzoeken 21 naar de mogelijkheden voor toezicht op controle binnen het agro-foodcomplex naar
voren komen zijn:
• het gebrek aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven;
• de grote variëteit in en gebrek aan kennis over private controle- en kwaliteitsystemen;
• de moeilijke opgave voor de overheid om tot eenduidige eisen te komen voor
kwaliteitssystemen die binnen het nieuwe toezichtregime een plaats zouden kunnen
krijgen.
Daarnaast wordt geconstateerd dat een integrale en leidende visie op het ‘Toezicht op Controle’
aan overheidszijde ontbreekt. Dit laatste is een logisch gevolg van de drie genoemde problemen.
Verder moet niet vergeten worden dat de mate waarin toezicht op controle binnen het
toezichtregime een plaats kan krijgen, ook in de toekomst, per bedrijfstak en toezichtaspect
verschilt. Tot slot draagt de sectorale indeling van het overheidstoezicht niet bij aan de vorming van
een eenduidige visie maar met de ingezette samenwerkingsinitiatieven van de toezichthoudende
instanties wordt er aan dit probleem gewerkt.
Binnen het domeinproject in de vleesketen is gekozen bij foto vier aandacht te besteden aan de
private kwaliteitssystemen binnen de vleesketen om de weg naar toezicht op controle verder te
effenen. Aanvankelijk was hierbij het uitgangspunt:
1. de overlap in de controle in het kader van de private kwaliteitssystemen en het
overheidstoezicht binnen de vleesketen in beeld te brengen.
2. te onderzoeken in welke mate private data- en informatieverzameling relevant kunnen zijn
binnen het nieuwe toezicht.

20
21

Ministerie van LNV (2005), Beleidskader Toezicht op Controle, Den Haag
O.a. LEI (2007), Nieuwe rollen, nieuwe kansen en LEI (2006); Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle,
Wageningen
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Gaandeweg het project bleek het tot in detail uitwerken van deze aspecten gezien de geschetste
problemen, overlappende overheidsprojecten en het verschil in opbouw tussen wettelijke normen
en normen van private kwaliteitssystemen binnen de kaders van het project noch op zijn plaats,
noch goed mogelijk. Bij de projectgroepen ‘Veehouderij’ en ‘Slachterij/Uitsnijderij’ is gemeend dat
via een open discussie tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de toezichthoudende
instanties over het fenomeen toezicht op controle een gepaste bijdrage geleverd kon worden aan
de transitie naar de nieuwe rolverdeling. Dergelijke discussies dragen binnen het proces van
gemeenschappelijke visievorming bij aan het uitkristalliseren van kaders waarbinnen toezicht op
controle mogelijk is en versterken het onderlinge vertrouwen. Op basis van de literatuur en de
ervaring hebben de leden van de genoemde projectgroepen daarnaast een globaal beeld opgesteld
van de veelvoorkomende kwaliteitssystemen binnen de vleesketen. De projectgroep ‘Diervoeder’
heeft aangegeven dat de algemene discussie over toezicht op controle momenteel binnen diverse
andere projecten plaatsvindt en heeft daarom in eerste instantie volstaan met het in kaart brengen
van de meest gebruikte kwaliteitssystemen binnen de diervoedersector. Bij de verificatie van het
totale hoofdstuk inclusief de algemene discussie heeft de projectgroep ‘Diervoeder’ wel haar
inbreng gehad. Voor feitelijke aanvullende informatie zijn verschillende websites en documenten
geraadpleegd 22
6.1 Algemene discussie
Toezicht op controle
Door het Ministerie LNV wordt toezicht op controle als volgt gedefinieerd: ‘Toezicht op controle is
het door de overheid op basis van afspraken met het bedrijfsleven afstemmen van de eigen
toezichtactiviteiten op de activiteiten van een andere – privaatrechtelijke – instantie 23.’ Hoewel
vaak aangenomen wordt dat het hier gaat om acties van een privaatrechtelijke instantie die
betrekking hebben op een derde partij (bijvoorbeeld een certificerende instelling die een
conformiteitverklaring aan een bedrijf afgeeft) kan het hier ook gaan om de acties van een specifiek
bedrijf dat een eigen kwaliteitssystemen in stand houdt. Bij de discussies van de projectgroepen is
de brede benadering van toezicht op controle aangehouden.
Lastenvermindering door toezicht op controle
Wat opvalt is dat de deelnemers aan de discussie er niet zeker van zijn dat een grotere plaats voor
toezicht op controle binnen het gehele toezichtregime automatisch leidt tot feitelijke
lastenvermindering voor het bedrijfsleven. Er wordt op gewezen dat de feitelijke lastenvermindering
per controleonderdeel zal verschillen. Het pakket aan voordelen dat toezicht op controle biedt is
wat hen betreft breder en hierbij worden de volgende twee aspecten genoemd.
1. De general food law stelt expliciet het bedrijf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn
producten. Aansluitend aan deze verantwoordelijkheid ligt ook de primaire
verantwoordelijkheid over de borging van de veiligheid van deze producten. Bij toezicht
O.a. Ministerie van LNV (2005), Beleidskader Toezicht op Controle, Den Haag; O.a. LEI (2007), Nieuwe rollen, nieuwe
kansen en LEI (2006), Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle, Wageningen; www.vraaghetrein.nl;
www.ocm.nl;www.ikbvarkens.nl
23 Ministerie van LNV (2005), Beleidskader Toezicht op Controle, Den Haag
22
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op controle wordt een bedrijf beter in de gelegenheid gesteld deze verantwoordelijkheid te
nemen.
2. Private controleurs en kwaliteitssystemen moeten zich door de marktwerking
onderscheiden. Bij de opzet van private controlemiddelen zal dientengevolge meer
geïnvesteerd worden in klantvriendelijkheid, expertise en kosteneffectiviteit. Een bedrijf
krijgt op deze wijze meer invloed op de houding van de controlerende instanties. Zo zullen
de beleefde lasten afnemen. Daarnaast kunnen de private controle systemen die
ontwikkeld worden zich onderscheiden door beter aan te sluiten bij de bestaande
bedrijfsvoering. Hierbij moet worden opgemerkt dat juist door in de grotere invloed van het
bedrijf op de private controlesystemen (met name certificerende instellingen) ook het
gevaar schuilt van toezicht op controle. De vraag is namelijk of bij de afhankelijke
marktrelaties een objectief oordeel wel mogelijk is. Met name de
overheidstoezichthouders maken zich hier druk om.
In het rapport ‘Nieuwe rollen, nieuwe kansen’ wordt op basis van een doorgerekende casus ten
aanzien van de controle op salmonella bij vleesvarkens geconcludeerd dat er substantiële
mogelijkheden zijn de kosteneffectiviteit van de huidige controleprogramma’s te verbeteren door
het economiseren van de kosten van het vergaren van informatie. Deze conclusie sluit aan bij de
tweede in de projectgroepen aangegeven reden voor toezicht op controle. Door de marktwerking is
er een prikkel om bestaande controlesystemen te blijven optimaliseren en met steeds mindere
kosten, dezelfde effectiviteit te bereiken.
Ten aanzien van de te behalen lastenvermindering is interessant op te merken dat er volgens
verschillende deelnemers aan de discussie een grote lastenvermindering te behalen is door de
stroomlijning van de informatieketens tussen de private partijen en de overheid. In het kader van
veelgebruikte private kwaliteitssystemen vinden er evenals in het kader van
overheidsverplichtingen registraties plaats. Hoewel het steeds meer gebeurt in de primaire sector
wordt er met name bij slachthuizen/uitsnijderijen en grote diervoederfabrikanten vaak gebruik
gemaakt van geavanceerde accounting informatiesystemen. Door de dataopslag van de
verschillende systemen te standaardiseren wordt het voor bedrijven eenvoudiger op basis van de
eigen administratie aan de informatieverplichting van zowel overheids- als private actoren te
voldoen. Bij deze lastenvermindering doet het niet eens ter zake of de overheid op basis van de
nieuwe vorm van informatievoorziening haar toezichtregime aanpast (wanneer er dus sprake zou
zijn van toezicht op controle). Dat de standaardisatie binnen de informatieketens in de vleesketen
momenteel wordt opgepakt door het Nederlandse Taxonomie Project en LNV wordt binnen de
discussie als positief en perspectiefrijk ervaren.
De grote variëteit aan private kwaliteitssystemen
Wat betreft de grote variëteit van kwaliteitssystemen zijn binnen de discussie verschillende
geluiden te horen. Enerzijds onderkennen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven dat het
woud van kwaliteitssystemen en de grote inhoudelijke variëteit van bestaande kwaliteitssystemen
het zicht op de mogelijkheden voor toezicht op controle vertroebelen. Anderzijds stellen deze
partijen dat de selectie en integratie van de kwaliteitssystemen in zekere mate belemmerd wordt
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doordat de overheid in gebreke blijft een duidelijk toetsingskader voor private systemen op te
stellen en daarbij geen garanties geeft over de mogelijkheden van bepaalde systemen voor
toezicht op controle. Tijdens de discussie blijkt tevens dat de vertegenwoordigers van de
toezichthoudende instanties, net als in eerder genoemde rapporten wordt geconcludeerd, maar in
beperkte mate zicht hebben op de bestaande private systemen. Wat hierbij opvalt is dat door de
historische sectorale benadering van het toezicht, systemen die geen betrekking lijken te hebben
op het eigen werkveld bij voorbaat gediskwalificeerd worden voor toezicht op controle. Echter de
integratie van de verschillende toezichtgebieden die bij de overheid plaatsvindt is de afgelopen
jaren ook in gang gezet bij de verschillende kwaliteitssystemen. Een steeds groter aantal private
systemen richt zich niet meer op één aspect van de kwaliteitsbeheersing (bijvoorbeeld
voedselveiligheid) maar op maatschappelijke verantwoord ondernemen in de breedte (dus people,
planet én profit). De geconstateerde premature diskwalificatie kan leiden tot gemiste kansen bij de
optimalisatie van het toezicht want hoewel het integrale ketenbeheer van de IKB-systemen op het
eerste gezicht voor de arbeidsinspectie geen waarde lijkt te hebben, verandert dit beeld bij de
wetenschap dat de IKB voor erkende pluimveeservicebedrijven borg staat voor controleren op
regels in de Arbeidstijdenwet 24.
Hoewel het duidelijk is dat het voor de overheid een moeilijke opgave is een normatief kader te
ontwikkelen voor private kwaliteitssystemen die een plaats kunnen krijgen binnen het
toezichtregime is het begrijpelijk dat het bedrijfsleven in dit kader wel enige duidelijkheid wenst. In
‘Nieuwe Rollen, nieuwe kansen?’ wordt het vermoeden uitgesproken dat de kosten-batenanalyse
voor het bedrijfsleven (en niet de ethische prikkels) doorslaggevend blijft bij de keuze te investeren
in een bepaald kwaliteitssysteem. Met andere woorden zolang de overheid geen enkele zekerheid
of garantie kan geven over de baten van bepaalde systemen, blijft de prikkel voor het bedrijfsleven
om de mogelijkheden voor toezicht op controle mee te nemen bij de keuze voor een bepaald
systeem laag. Sommige vertegenwoordigers van toezichthoudende instanties menen dat het actief
onderzoeken van de mogelijkheden voor toezicht op controle en het ontwerp van een
toetsingskader voor private systemen niet tot de taken van de overheid behoren. Dit lijkt echter
haaks te staan op de kaderstellende visie op het toezicht uit 2005. (zie tekstbox xx) Hier kan uit
afgeleid worden dat de overheid geacht wordt actief te onderzoeken in welke mate private
kwaliteitssystemen een plaats te geven binnen het toezichtregime. De resultaten van de diverse
pilotes, beschreven in ‘Nieuwe Rollen, nieuwe kansen?,’ die in het kader van toezicht op controle
door LNV uitgevoerd worden, kunnen hierbij misschien als grondslag dienen.
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Stevig fundament voor toezicht op controle
VERORDENING (EG) Nr. 882/2004: inzake officiële controles op de naleving van de
wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake
diergezondheid en dierenwelzijn
Artikel 3: Algemene verplichtingen met betrekking tot de organisatie van officiële
controles
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de officiële controles regelmatig en
op basis van een risicobeoordeling worden uitgevoerd om de doelstellingen
van deze verordening te bereiken, rekening houdend met:
..
c) de betrouwbaarheid van de eigen controles die reeds zijn uitgevoerd,
..
Kaderstellende visie op het toezicht (2005):
‘Het is een taak van de overheid om na te gaan in hoeverre het mogelijk is burgers, bedrijven en
instellingen zelf verantwoordelijkheid te laten in het handhaven van bepaalde regels. De
overheid zou zich dan kunnen beperken tot het toezicht houden op het systeem.’

Door het actief ter beoordeling aanbieden van kwaliteitssystemen kan het bedrijfsleven zelf ook
bijdragen aan het vormgeven van een normatief overheidskader ten aanzien van toezicht op
controle. In feite gebeurt dit momenteel bij de zogenaamde gidsen van goede praktijken die door
verschillende organisaties worden ingediend in het kader van de General Food Law. In deze
verordening is opgenomen dat het toezichtregime naar beneden kan worden bijgesteld wanneer
het bedrijf aan de toezichthoudende autoriteit een bevredigende gids van goede praktijken kan
overleggen. In feite is hier sprake van een juridische verankering van het concept toezicht op
controle. Ook uit verordening 882/2004 blijkt dat de Europese wetgeving een grondslag biedt voor
het aanpassen van het toezichtregime op private controlesystemen.
De vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties denken dat op de korte termijn binnen
de vleesketen de meeste kansen liggen voor het aanpassen van het toezichtregime op
ketengerichte kwaliteitssystemen. Zij verwachten dat door de organisatie van het huidige toezicht
managementsystemen als ISO zeker op de korte termijn geen grote rol zullen spelen bij het
toezicht op controle. Als het bedrijfsleven voor deze systemen in deze context wel een rol
weggelegd zien zullen zij dit actief bij de overheid aan moeten kaarten.
Vertrouwen in private kwaliteitssystemen
Bij de discussie wordt gesteld dat er in de toekomst kansen liggen voor toezicht op controle in de
toekomst, echter de belanghebbenden merken op dat het eerstelijnstoezicht van de overheid nooit
geheel kan verdwijnen. Steekproefsgewijze controles blijven gewenst om de volgende redenen:
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-

door periodieke controles op de bedrijven zelf, wordt ‘alienation’ voorkomen. De overheid
dient in het kader van haar wetgevende taak in zekere mate betrokken te blijven bij en
kennis te vergaren over het primaire bedrijfsproces.
- de overheid blijft door zijn periodieke bezoeken als ijkpunt fungeren voor de verschillende
kwaliteitsystemen. Dit draagt bij aan het aanpassen van het normatieve kader voor private
kwaliteitsystemen aan vernieuwde omstandigheden.
Wat betreft het laatste punt kan bijvoorbeeld bij onduidelijkheid over normen, het oordeel van de
overheid als leidend genomen worden.
Bij dit onderdeel is in de discussie gebleken dat het vertrouwen van de vertegenwoordigers van de
toezichthoudende instanties in de private certificerende instellingen (ci’s) laag is. Dat een heel
aantal van de ci’s in de vleesketen RvA geaccrediteerd doet hier naar hun mening niets aan af. Op
zich is dit een opmerkelijke conclusie omdat de RvA in opdracht van de overheid bepaalde
kwaliteitsgaranties afgeeft over de ci’s. Als de conformiteitverklaringen van de RvA niet de kwaliteit
garandeert die de overheid verwacht zal de overheid hierover zeker actief de dialoog aan moeten
gaan met RvA en ci’s. Sommige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven stellen dat bedrijven ook
een verantwoordelijkheid hebben een bepaald kwaliteitsniveau van de ci’s af te dwingen en dat
deze verantwoordelijkheid op gespannen voet staat met andere bedrijfsbelangen. Hierbij wordt wel
opgemerkt dat uit ervaring blijkt dat de kwaliteit private audits niet per definitie onder doen aan
audits door publieke toezichthoudende instanties. De verwachting is dan ook dat wanneer overheid
en bedrijfsleven samen tot eisen komen ten aanzien van ci’s binnen een ‘modern’ toezichtregime
de belangen voor overheid en bedrijfsleven kritisch de oordelen van de ci’s te volgen groot genoeg
zullen zijn om de benodigde kwaliteit te garanderen.
6.2 Specifieke systemen
6.2.1 Diervoeder
In de diervoedersector zijn er meerdere kwaliteitssystemen in de praktijk:
• GMP+
• TrusQ
• Safefeed
• FamiQS
GMP+
Dit systeem is in de jaren 90 opgezet vanuit het Productschap diervoeder. Doel van het systeem
was om de toen beperkte regelgeving nader aan te vullen. In vervolg op de dioxinecrisis is besloten
om het GMP-systeem aan te vullen met HACCP. Onlangs is het systeem nog verder aangepast,
o.a. aan de diervoederhygieneverordening, en heet nu GMP2006. In de tijd dat het Productschap
diervoeder de verantwoordelijkheid had over zowel de regelgeving als het toezicht, werd het
toezicht op zowel de regelgeving als GMP+ uitgevoerd door de Kwaliteitsdienst diervoedersector.
Sinds 18 oktober 2004 is de totale verantwoordelijkheid op de diervoedersector (zowel regelgeving
als toezicht) belegd bij het Min. LNV. Met de komst van de diervoederhygieneverordening, waarin
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ook HACCP is opgenomen, is het verschil tussen regelgeving en GMP kleiner geworden. Het deel
bovenwettelijke bepalingen in GMP is afgenomen. Controle van GMP vindt plaats door
certificerende instellingen (CI’s) die door de bedrijven worden gecontracteerd. GMP is door de RvA
geaccrediteerd, en de CI’s zullen binnen afzienbare tijd volgen. Het certificatieschema van GMP+
heeft naast de wettelijke normen rond voedselveiligheid ook betrekking op milieunormen en
diergezondheidsnormen.
TrusQ
Na de incidenten van de afgelopen jaren heeft een groep van 6 grote mengvoederbedrijven
geconstateerd dat de levering van ondeugdelijke grondstoffen één van de grootste gevaren is. Zij
proberen door middel van een gezamenlijke risicobeoordeling van grondstoffen, controle van
leveranciers te komen tot borging van de grondstofleveranties. Daarnaast heeft TrusQ in haar plan
opgenomen om gezamenlijke een analyseprogramma op te zetten, en wordt HACCP aanvullend
getoetst door de CI. Het TrusQ kan in zekere zin worden gezien als een reactie op GMP+. Dit
systeem vonden de deelnemende bedrijven niet ver genoeg gaan. Het TrusQ-systeem heeft GMP+
als basis maar stelt daarboven extra eisen met betrekking tot de selectie van grondstoffen,
leveranciers en risico-inventarisatie.
Safefeed
Doordat TrusQ niet open staat voor deelname van andere diervoederbedrijven, hebben zo’n 70
middelgrote en kleinere diervoederbedrijven besloten om ook de grondstofleveranties nader te
borgen. Ook Safefeed richt zich op leveranciersbeoordelingen.
FAMI-QS
Fami-QS is een door de Europese federatie van fabrikanten van diervoederadditieven (FEFANA)
gelanceerd Europees (internationaal) kwaliteitssysteem voor additieven en premixen.
Relatie overheidstoezicht - kwaliteitssysteem
De bevoegde autoriteit (BA) kan bij haar toezicht gebruik maken van kwaliteitsystemen. Dit kan op
diverse wijzen:
-hygiënecodes: indien kwaliteitssystemen hun systeem hebben omgebouwd tot een hygiënecode
en deze is door de nationale/Europese overheid goedgekeurd, dan kan de BA zich richten op de
wijze waarop bedrijven die dit kwaliteitssysteem gebruiken, de code in het eigen bedrijf toepassen.
Fami-QS is momenteel het enige systeem dat door het Permanente Comité Diervoeders in Brussel
is geaccepteerd als hygiënecode voor additieven en premixen.
- de BA kan bij haar toezicht gebruik maken van door CI’s uitgevoerde controles en maatregelen..
In de praktijk wordt met o.a. GMP en TrusQ door de VWA pilots gedraaid om te onderzoeken wat
de functionele mogelijkheden zijn en wat de betrouwbaarheid van de systemen is. Tevens wordt
onderzocht welke risicogebieden overblijven, als kwaliteitssystemen hun werk goed doen. Een
tussenconclusie is dat ToC geen eindstation is, maar een proces waarin overheidstoezicht en
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controle van CI’s naar elkaar groeien. Onderling vertrouwen en eenduidige interpretatie van
regelgeving is daarbij essentieel.
In de controleverordening (eg) nr. 882/2004 is in art. 27 lid 6 opgenomen dat met
kwaliteitssystemen rekening gehouden kan worden in de frequentie van toezicht, cq. de hoogte van
het tarief.
-controleorgaan (toezicht op toezicht): een derde mogelijkheid, die prominent in de
controleverordening is belegd, is de mogelijkheid om (een deel van) het overheidstoezicht te
beleggen bij een zelfstandig controleorgaan. Indien dit plaatsvindt, wordt de rol van de BA een
toezichthoudende. Verder dient het controleorgaan overtredingen van de regelgeving bij de BA te
melden.
In de diervoedersector is nog geen controleorgaan werkzaam.
6.2.2 Primaire fase
Specifieke systemen
De meest gebruikte kwaliteitsystemen in de primaire fase van de vleesketen zijn de IKB-systemen
en de verschillende zuivelsystemen. Daarnaast bestaat voor de vleeskalverensector het
zogenaamde SKV-systeem. IKB staat voor integraal ketenbeheer en kan opgesplitst worden naar
de volgende diergroepen.
•
•
•
•
•

Vleespluimvee (IKB Kip)
Konijnen (IKB Konijn)
Runderen (IKB Rund) (opgeheven in mei 2006 maar wordt onder een andere vorm weer
gelanceerd)
Varkens (IKB Varken en IKB Scharrelvarken) (gaat weg bij productschap en wordt
ondergebracht bij VERIN)
Kalveren blank en rosé (IKB Vleeskalveren)

Verder bestaat voor varkens ook nog het zogenaamde IKB 2004+ dat gelijkwaardig is aan het IKB
systeem Varken dat valt onder de private systeemeigenaar: ‘De Groene Belangenbehartiger.’
Uitgangspunt van de IKB regeling is het transparant maken van de productieketen. Dit wordt
bereikt door constante uitwisseling van informatie tussen de verschillende schakels in de keten van
de fok- en opfokbedrijven, via de vermeerderaars en de broederijen tot en met de slachterijen en
de uitsnijderijen. Deelname aan het IKB-systeem geschiedt op vrijwillige basis.
Controle en toezicht van de systemen is in handen van onafhankelijke, daartoe bevoegde
certificatie instellingen. De frequentie van de controles in de gehele keten is eenmaal per jaar. Een
bonus malus systeem kan deze frequentie laten verschillen al naar gelang de uitkomst van de
controle. Het toezicht op de controle instanties berust bij de RvA .
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Pluimvee
In de vleespluimvee sector zijn een drietal IKB-systemen te onderscheiden.
• IKB Kip
• IKB Kalkoen (inmiddels opgeheven.Men neemt nu deel aan QS)
• En IKB PSB
De basis van de regeling IKB Kip bestaat uit erkenningvoorwaarden voor de diverse schakels van
de productiekolom. Ze hebben betrekking op:
• de leveranciers van broedeieren, van dieren en van voer; alle voorgaande schakels in de
productiekolom moeten IKB erkend zijn. Het veevoederbedrijf dient een GMP+-erkenning
te hebben, zodat extra garanties kunnen worden gegeven over de voerkwaliteit;
• de dierenarts dient te voldoen aan de GVP-code;
• voor handelingen (vangen/laden, ontsmetting, reiniging, snavelbehandeling,
ongediertebestrijding) op het bedrijf dient een IKB Pluimvee Service Bedrijf te worden
ingeschakeld;
• de inrichting en het management van het bedrijf; dit moet zodanig zijn dat een optimale
productie mogelijk is. Verder moeten er bij eventuele problemen maatregelen worden
getroffen om herhaling te voorkomen;
• het vastleggen van informatie en het doorgeven en/of terugkoppelen hiervan. Door het
vastleggen van informatie wordt inzicht gegeven in de manier van produceren. De
afnemer kan zijn management aanpassen met de informatie die hij krijgt van zijn
leverancier. Hetzelfde geldt voor de informatie die wordt teruggekoppeld;
• een voorwaarde om mee te doen aan het IKB Kipprogramma is dat aan de hygiëne-eisen
moet worden voldaan, zoals deze zijn vastgelegd in het programma en aan de controleen monitoringseisen zoals deze zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak preventie en
bestrijding van Salmonella en Campylobacter in de pluimveevleessector;
• de kwaliteit van het eindproduct. Bij de slachterij worden de kippen op een aantal
kwaliteitsgebreken gecontroleerd (mesthakken, brandvlekken e.d.)
• Vastleggen en doorgeven van informatie in de diverse schakels.
• Vastleggen en terugkoppelen van IKB-bevindingen in de slachtlijn.
IKB-kip zegt op zichzelf niets over welzijnscriteria op bovenwettelijk niveau.
Het IKB PSB is speciaal voor pluimveeservicebedrijven en heeft naast de werkwijze op betrekking
op de arbeidsomstandigheden van werknemers.
Varkens
Momenteel is het PVV eigenaar van de IKB-regeling Varkens, echter Op 2 november jl. heeft het
PVV-bestuur besloten om de regeling IKB-Varkens te gaan privatiseren. Met privatisering wordt
hier bedoeld dat het PVV het eigendom van de regeling overdraagt aan een andere private
organisatie (bijv. een stichting). Dit heeft geen gevolgen voor de regeling zelf.
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De regeling IKB Varkens is al bijna twee jaar als gelijkwaardig erkend door het Duitse Qualität und
Sicherheit (QS). Varkenshouders die aan IKB-Varkens meedoen, moesten zich tot nu toe nog wel
apart aansluiten bij een tussenpersoon (in het Duits. Bündler genaamd) om ook QS-erkend te
worden. Op verzoek van diverse deelnemers heeft het PVV zich ook als Bündler aangemeld bij QS.
Inmiddels is het PVV ook als Bündler erkend. Dat houdt in dat IKB-varkenshouders voortaan via
het PVV een QS-erkenning kunnen krijgen. Zij moeten dan wel een aantal extra eisen voldoen
In juni 2002 heeft het PVV-bestuur besloten om IKB-varkens als certificatieschema te laten
accrediteren onder de norm EN 45011. Dit om de kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid
van het schema en de binnen het schema werkende certificerende instellingen te kunnen
waarborgen. De certificering voor IKB-varkens wordt uitgevoerd door VERIN
Rund
IKB-Rund wordt niet meer gebruikt, maar zal naar verwachting op korter termijn nieuw leven
ingeblazen worden. Driekwart van de slachtrunderen in Nederland komt echter bij melkveehouders
vandaan, waar gebruik wordt gemaakt van private kwaliteitsystemen.
Binnen de
vleeskalverensector maakt men gebruik van de IKB systemen voor Kalveren blank en rosé. Verder
wordt in deze sector gebruik gemaakt van het SKV-protocol.
De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), is eind 1990 opgericht op initiatief van het
bedrijfsleven in de vleeskalversector. Zij is belast met de uitvoering van een
kwaliteitscontrolesysteem.
De stichting heeft onder meer ten doel: de kwaliteit van kalvervoeders en kalfsvlees te bevorderen
en te garanderen, te bevorderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van
ongewenste groeibevorderende middelen, en aldus de belangen van de consument te dienen,
aldus de statuten van de SKV.
De SKV verricht controles bij bereiders van en handelaren in kalvervoeders, houders van
vleeskalveren en kalverslachterijen. De controles betreffen het nemen van onder meer
urinemonsters van vleeskalveren, het nemen van monsters van kalvervoeders, het nemen van
monsters in de slachterij, visuele controles van de vleeskalveren en administratieve controles. Alle
controles zijn erop gericht vast te stellen of gebruik is gemaakt van verboden groeibevorderaars,
zoals bèta-agonisten en stoffen met hormonale werking. Controleurs in dienst van de SKV voeren
de controles uit. De SKV-controle en analyse is gebaseerd op de door het SKV-bestuur
vastgestelde reglementen.
Het kwaliteitshandboek, en de naleving daarvan, voldoet aan de internationale kwaliteitsnorm, EN
45004.
Zuivel
In 1998 werd het kwaliteitsysteem Keten Kwaliteit Melk op initiatief van LTO en de NZO verplicht
gesteld. Hierbij diende de melkveehouder zich aan de volgende hygiënecodes te houden:
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Diergeneesmiddelen.
Diergezondheid en -welzijn.
Voer en drinkwater.
Melkwinning, -bewaring, inrichting.
Reiniging en desinfectie.
Milieu en afvalstoffen.

In 2005 is echter door de rechter bepaald dat het productschap zuivel niet publiekrechtelijk
bevoegd is om eisen te stellen met betrekking tot melkkwaliteit en productmethode aan alle
melkveehouders. Vijf melkfabrieken hebben vervolgens hun eigen kwaliteitsborgingsysteem
opgezet. Dit zijn: Friesland Foods, Campina, Cono Kaasmakers, DOC Kaas en Rouveen
Kaasspecialiteiten. Voor de particuliere zuivelindustrie blijft KKM-protocol gelden, hierbij gaat het
om 15-20% van de markt. Hiervoor is een nieuw Handboek Keten Kwaliteit Melk opgezet voor
2006.
Tijdens de workshop is naar voren gekomen dat de verschillen tussen de meeste kwaliteitsystemen
niet groot zijn. Alleen de systemen van Friesland Foods (Qarant) en DOC Kaas wijken betrekkelijk
veel van de overige systemen af. Opvallend is dat geen van de systemen, inclusief het nieuwe
KKM protocol, nog een aparte module Milieu en afvalstoffen kent.
Opmerkelijke verschillen tussen kwaliteitsystemen bij melkveehouders
Certificering
Voor alle systemen, behalve Qarant, geldt dat de beoordeling wordt gedaan door de organisatie
certificering melkveebedrijven (OCM). Via OCM krijgt de melkveehouder vijf dagen voor een
controle bericht. Bij het bezoek wordt het bedrijf op visuele (hygiëne en inrichting) en
administratieve zaken gecontroleerd. De veehouder dient zijn werkwijze toe te lichten. Voor de
geconstateerde afwijkingen wordt volgens een vast format een risicoanalyse gemaakt. Via een
puntensysteem wordt op basis van de risicoanalyse de status van een bedrijf bepaalt. De status
heeft invloed op de gemiddelde duur tussen de controles bij een bedrijf (variërend van twee jaar bij
groene status en zes maanden bij oranje). Bij een rode status wordt de erkenning ingetrokken.
De controle in het kader van het Qarant systeem wordt uitgevoerd door Cicero, een onafhankelijk
bedrijf voor controle, inspectie en certificering van producten en bedrijfsprocessen. De status van
het bedrijf wordt bepaald aan de hand van punten die verbonden zijn aan de verschillende eisen.
Een inspectie vindt afhankelijk van het behaalde punten eens per jaar of per twee jaar of eens per
twee jaar plaats. Behaalt een melkveehouder niet het minimaal aantal punten dan wordt de
erkenning ingetrokken en vindt er na 12 weken een hercontrole plaats. Verder voert Cicero naast
de reguliere controles jaarlijks bij 10% van de melkveebedrijven een steekproefsgewijze controle
uit.
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Weergave Normen
Het handboek van DOC Kaas onderscheidt zich qua opzet van de normgeschriften van de overige
kwaliteitsystemen. De KKM normen zijn in eerste instantie als uitgangspunt genomen maar DOC
Kaas heeft een klankbordgroep opgesteld om een gebruiksvriendelijker handboek te schrijven. Het
handboek kent nu minder modules, minder overlap en de normen zijn over het algemeen ‘opener’
gesteld. Zo wordt er minder gewerkt met absolute maxima en minima en wordt meer gekeken of
met de gevolgde werkwijze de beoogde veiligheid en hygiëne wordt geborgd.
Inhoudelijk
Alle systemen stellen ten aanzien van het gebruikte voer dat het wordt geleverd door productieen/of handelsbedrijven, is afkomstig van erkende of geborgde bedrijven volgens de GMP+-regeling
of een aantoonbaar gelijkwaardige regeling. Echter in de toekomst komen er bij Friesland Foods
(Qarant) en Campina meer regels rondom het verstrekte voer. Hierbij zal het belangrijk zijn dat de
melkveehouders voer afnemen van leveranciers die de voerkwaliteit garanderen. De
voerleveranciers die zijn aangesloten bij TrusQ zijn hiervan een voorbeeld. Bij DOC Kaas bestaan
op dit gebied al strengere eisen.
Een noemenswaardige inhoudelijke afwijking in de opzet van de norm ten aanzien van
ongediertebestrijdingsmiddelen in het handboek van Campina is dat hier expliciet wordt genoemd
dat de opslag van de bestrijdingsmiddelen zodanig dient te geschieden dat dit geen gevaar voor
mensen oplevert. In deze norm wordt dus aandacht besteed aan de gevaren voor arbeider.
Toezicht op controle
Friesland Foods kijkt momenteel naar mogelijkheden om de PBB's (Periodiek Bedrijfsbezoek door
COKZ in opdracht van de VWA) te versoepelen. Veehouders die aan bedrijfsbegeleiding doen,
zouden de frequentie van de PBB's kunnen verminderen. DOC Kaas biedt al mogelijkheden
hiervoor. Binnen dit systeem bestaat de mogelijkheid, om in combinatie met minimaal 5 keer per
jaar bedrijfsbegeleiding, uitgevoerd door de dierenarts, het PBB elke 6 maanden plaats te laten
vinden. Hiervoor heeft de veehouder een verklaring nodig, ondertekend door veehouder en
dierenarts.
6.2.3 Projectgroep Slachterij/Uitsnijderij
De besproken IKB-systemen hebben ook betrekking op de Slachterij/Uitsnijderij. Daarnaast hebben
de slachterijen te maken met kwaliteitseisen van de retailers. Het gaat hier onder meer om
Eurepgap en het Britisch Retail Consortium
BRC 25
Britisch Retail Consortium is een Britse organisatie vergelijkbaar met het Centraal Bureau
Levensmiddelen in Nederland. De BRC norm is ontwikkeld door Britse supermarkten, gericht op
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hun toeleverende bedrijven. Enkele Nederlandse supermarkten, zoals Albert Heijn, hebben
inmiddels deze richtlijnen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid overgenomen.
Het doel van de BRC norm is dat een leverancier met één audit kan volstaan voor leveringen aan
verschillende supermarkten. Zo hoeft de leverancier niet door elke supermarkt apart te worden
gecontroleerd, hetgeen de kosten beperkt. Om aan de eisen van de BRC-norm te voldoen, dient
men aan verschillende eisen te voldoen:
• Eisen aan het HACCP- en het kwaliteitszorgsysteem;
• Eisen aan de omgeving van de fabriek;
• Eisen aan het product, het proces en het personeel.
Een bedrijf dat beschikt over een goed HACCP-systeem, zal voor ca. 90% voldoen aan de eisen
van de BRC. Een goed ISO 9001:2000 systeem dekt ca. 65% van de BRC-eisen af. De extra
zaken zijn uitstekend te integreren met de overige certificaten van het kwaliteitszorgsysteem (zoals
ISO 9001:2000 en/ of HACCP).
EurepGAP 26
EurepGAP staat voor: Euro-Retailer Produce Working Group Good Agricultural Practice. Dit zijn de
eisen die in Europees verband aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande
voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
heeft voor de Nederlandse markt namens de supermarkten het heft in handen genomen om de
invoering van EurepGAP te bevorderen. Hieruit is, meegefinancierd door het ministerie Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, het project “de boer op met EurepGAP” voortgekomen.
Met de controlelijst (CPCC Cattle and Sheep), (CPCC Poultry) en (CPCC Pig) kan gecontroleerd
worden of een bedrijf aan de kwaliteitseisen beschreven in de betreffende module voldoet. Tevens
moet de primaire bedrijven voldoen aan de algemene boerderijstandaard (All Farms Base) en
de algemene standaard voor dieren (Live stock Base).
Belangrijke eisen voor certificering uit de verschillende controlelijsten zijn bijvoorbeeld:
• Traceability.
• Krijgen de dieren voldoende licht gedurende de uren waarop daglicht mag worden
verwacht (8 uur)?
• Worden er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dieren
afdoende schoon blijven?
• Wordt het vee volgens een vast plan gecontroleerd en geïnspecteerd?
• Zijn vloeren, muren en plafonds in een goede conditie en worden deze voldoende schoon
gehouden?
• Zijn er voldoende plaatsen voor de dieren om te drinken en is de aanvoer van drinkwater
voldoende.
• Worden varkens gecontroleerd op de aanwezigheid van een identificatie voorafgaande
aan het vervoer naar een slachterij.
• Wordt castratie zonder verdoving binnen 7 dagen uitgevoerd. Wordt castratie na 7 dagen
uitgevoerd door een veearts en worden de dieren daarbij verdoofd.
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•
•
•

Is bekend en wordt in voldoende mate bijgehouden waar diervoeder vandaan komt
(traceerbaarheid) en worden ontvangst gegevens bewaard?
Kunnen varkens gaan liggen op schone en droge plekken in de stal?
Worden antibiotica niet gebruikt voor bijvoorbeeld het bevorderen van de groei?

6.2.4 Ketenintegratie en transport
Voor roodvlees bestaat er voor het transport van de dieren tussen de schakels een
kwaliteitsborgingsysteem. De veetransporteurs (Saveetra) en veehandelaren (NBHV) nemen
gezamenlijk deel in de Stichting Kwaliteitsregeling Veetransport. Deze stichting geeft het certificaat
Veewaardig Vervoer uit. Toezicht op de deelnemers aan de regeling is in handen van een
onafhankelijke certificerende instelling. Bij de deelnemende bedrijven vindt éénmaal per jaar een
audit plaats. Er bestaat een koppeling tussen IKB Varkens en het certificaat Veewaardig Vervoer.
Doordat IKB en de verschillende zuivelsystemen verwijzen naar GMP+ en retailsystemen als
Eurepgap vaak worden gebaseerd op de bestaande ketenkwaliteitssystemen is een zekere mate
van ketenintegratie (van zaadje tot karbonaadje) reeds een feit. Het is niet toevallig dat
traceerbaarheid bij de meeste private systemen een belangrijke positie inneemt. Hier raakt het
economische belang van aansprakelijkheidregelingen aan het voedselveiligheidsbelang wat als een
extra prikkel gezien kan worden zaken goed te regelen.
In de keten zijn er echter ook een aantal systemen actief die zich binnen een of twee schakels
richten op een specifiek probleem. SKV richt zich bijvoorbeeld specifiek op residuen van hormonen.
Aangezien er in het kader van SKV actief monsters verzameld worden, is het voor de overheid
niettemin nuttig om, indien mogelijk, actief gebruik te maken van de informatie die dit oplevert.
Voor de toekomst valt een verdere ketenintegratie te verwachten. Aangezien grote ketenspelers als
bijvoorbeeld Unilever (in het kader van Ben en Jerry ijs) en VION zich willen onderscheiden op het
vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen valt een verbreding van de kwaliteitssystemen
in de keten te verwachten. Het ligt in de verwachting dat normen ten aanzien van milieu en arbeid
steeds meer in de systemen geïntegreerd zullen worden.
6.3 Conclusie
Op basis van voorgaande zaken wordt geconcludeerd dat vergaand toezicht op controle eerder
een verhaal is van morgen dan van vandaag. Een feitelijke lastenvermindering door toezicht op
controle ligt niet voor alle aspecten van het toezicht in de lijn der verwachting. Toezicht op controle
als mechanisme sluit echter goed aan bij de rollen en verantwoordelijkheden die bedrijfsleven en
overheid zich voor de toekomst toedichten. Daarnaast zal door de marktwerking ten aanzien van
private kwaliteitssystemen een voortdurende prikkel aanwezig zijn om de kwaliteitssystemen te
optimaliseren. Een stroomlijning van informatieketens van overheid en bedrijfsleven kan, zonder
dat hier echt sprake van toezicht op controle hoeft te zijn, op korte termijn tot lastenvermindering
leiden. LNV wil samen met het Nationaal Taxonomie Projekt (NTP zie: http://www.xbrl-ntp.nl/) op
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korte termijn deze uitdaging aangaan, maar heeft hierbij wel de actieve medewerking van de
betrokken private actoren nodig.
Hoewel de variëteit in private kwaliteitssystemen groot is, vindt hier momenteel ook een integratie
plaats. De kennis van de toezichthoudende instanties over private kwaliteitssystemen is niet altijd
groot. Van veel systemen is niet bekend hoe en in welke mate zij bruikbare informatie verzamelen
over overheidsnorm gerelateerde aspecten. Hierdoor worden sommige systemen onterecht
prematuur gediskwalificeerd. Overheid en bedrijfsleven zien zich voor de uitdaging gesteld om tot
een normatief kader te komen waarbinnen private kwaliteitssystemen getoetst kunnen worden.
Over wie hier het initiatief voor moet nemen zijn de meningen verdeeld. Sommige
vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties zien hier een minimale rol weggelegd voor
de overheid. Anderen vinden gezien het publieke belang dat gediend is met effectief en efficiënt
overheidstoezicht en de rol die toezicht op controle hierbij kan spelen een actieve houding van de
overheid gerechtvaardigd. Een grotere rol voor toezicht op controle lijkt ook beter aan te sluiten bij
de kaderstellende visie op het toezicht uit 2005 en wettelijke bepalingen ten aanzien van controles
zoals bijvoorbeeld VO 882/2004.
De ketengeoriënteerde kwaliteitssystemen (de IKB-systemen en de zuivelsystemen) lijken op korte
termijn voor alle partners het meest acceptabel te zijn voor toezicht op controle. Dit mede doordat
formele actoren voor het opnemen van dergelijke systemen in het toezichtregime de legitimatie
vinden in de juridische verankering van het begrip ‘gids van goede praktijken’ in de General Food
law. Het gebrek aan vertrouwen dat de overheidsvertegenwoordigers vooralsnog hebben in de
kennis en kunde van private Certificerende Instellingen (ci’s) lijkt gezien de ervaring van
verschillende stakeholders niet altijd terecht. Al dan niet op feiten gebaseerd blijft deze
vertrouwenskwestie nog wel een hobbel die genomen zal moeten worden. De overheid zal zich in
het kader van toezicht op controle in ieder geval af moeten vragen welke kwaliteitsgarantie zij van
de Raad van Accreditatie (RvA) verwacht en hoe zij deze kwaliteit af kan dwingen.
De uitgebreide beschrijvingen van de diverse kwaliteitssystemen melkveehouderij ten
opzichte van de varkenshouderij zeggen niets over de kwaliteit van de systemen.
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7 Conclusies Analysefase
Dit hoofdstuk gaat in op de conclusies, die kunnen worden getrokken naar aanleiding van het
onderzoek. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: (1) het veranderingstraject op instantieniveau,
(2) de afstemming tussen de instanties, (3) Backoffice-integratie belangrijke voorwaarde voor
efficiënt en effectief optreden en een eenduidige frontoffice (4) de rol van de decentrale
toezichthouders (5) integratie informatieketens als basis voor toezicht op controle (6) de houding
van het bedrijfsleven en (7) de generale waarde van het rapport

1 Verandering toezicht op instantieniveau is in gang gezet
Uit de analyse blijkt dat al de toezichthoudende instanties een veranderingstraject hebben ingezet.
Analoog aan de kaderstellende visies op het toezicht uit 2000 en 2005 zijn en worden er bij de
verschillende toezichthoudende instanties projecten uitgevoerd waarin onder andere kritisch wordt
gekeken naar de regelgeving en de wijze van informatieverzameling door de betreffende dienst.
Noemenswaardige ontwikkelingen voor de vleesketen zijn:
A: Het nieuwe handhavingsbeleid van de VWA, terug te lezen in het rapport ‘Handhaven met
verstand en gevoel’ (2006). De eerste resultaten van dit nieuwe toezicht zijn (op zeer korte termijn)
al merkbaar. Producenten van diervoeders zullen met het verlagen van de bezoekfrequenties in
2007 al voordeel ondervinden van het voorgenomen beleid. In de slachterijfase is de post-mortem
keuring van roodvlees volledig bij een onafhankelijke instantie ondergebracht en het toezicht
daarop is met een normstelling van de kwaliteit van de keuring opnieuw vorm gegeven.
B: De komst van de omgevingsvergunning is van toepassing op alle schakels in de vleesketen en
moet de administratieve en beleefde lastendruk bij de vergunningaanvraag en -onderhoud
verminderen. Met invoering van het besluit houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) ook wel Activiteiten AMVB genoemd zullen er
steeds minder bedrijven (kleine intensieve veehouderij) zijn die een vergunning als bedoeld in
hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer nodig hebben. Op basis van een wijziging van de Wet
milieubeheer zullen naar verwachting agrarische producten bestemd voor toepassing als diervoer
niet meer onder de werkingssfeer van de EVOA vallen. Medio 2007 treedt de gewijzigde
Verordening overbrenging van afvalstoffen in werking. Op basis van de gewijzigde inzichten zullen
dierlijke bijproducten genoemd in de verordening 1774/2002 ook niet meer onder de werkingssfeer
van de EVOA vallen.
C: De AID laat momenteel de toezichtlast in de primaire sector meten en heeft de eerste aanzetten
gepleegd voor het opzetten van een frontoffice in de primaire sector.
2 Afstemming toezicht tussen instanties is niet optimaal
Bij het in beeld brengen van de toezichthandelingen van de verschillende instanties is gebleken dat
er op verschillende niveaus doublures in het toezicht zitten en dat afstemming en informatiedeling
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tussen de instanties niet optimaal is. Verder vormt de verdeling van het toezicht over verschillende
instanties een barrière voor het ketengerichte toezicht.
2.1 Overlap fysieke gegevensverzameling inrichting en omgeving
Er zit een overlap in de fysieke verzameling van gegevens in en rondom de inrichting. Dit geldt
onder andere voor:
 het VWA-toezicht op de hygiëne-eisen aan de inrichting en bouwtechnische voorwaarden
op de HACCP (en mesterkenningen);
 het toezicht van de Arbeidsinspectie ten aanzien van persoonlijke hygiëne en
werkomgeving;
 het AID-toezicht in het kader van de mestwetgeving en het toezicht op dierenwelzijn en de
bouwtechnische aspecten hiervan;
 het Decentrale toezicht op grond van de Woningwet en de Wet Milieubeheer (straks
omgevingsvergunning);
 het Waterschaptoezicht op de lozingen op het oppervlaktewater en bouwtechnische
aspecten hiervan;
 het 2e-lijns toezicht van VROM .
Hoewel er op projectbasis samengewerkt wordt is er binnen de vleesketen geen structurele
uitwisseling van verzamelde gegevens tussen diensten, noch volledige afstemming van de
momenten en wijzen waarop de benodigde gegevens het meest efficiënt en effectief en met de
minste last verzameld kan worden.

2.2 Onvoldoende afstemming administratieve dataverzameling bij toezichtgenieter
Bij zowel het ketengerichte toezicht als het toezicht gericht op de omgeving wordt in meer of
mindere mate gebruik gemaakt van de administratie van de toezichtgenieter. Dit geldt nog in
grotere mate voor het 2e-lijnstoezicht van VROM en het toezicht op marktordenende regelingen
van de AID. Het lijkt er op dat een betere en gedeelde dataverzameling van de administratie van
een toezichtgenieter een grote bijdrage kan leveren aan de doelstelling van het project. Aansluiting
bij de belastingdienst lijkt hierbij vanzelfsprekend.

2.3 Overlap juridisch kader AID en VWA
Er is een grote overlap in juridisch kader AID en VWA. Vooral in het (voedsel)ketengerelateerde
toezicht kunnen hier vraagtekens bij geplaatst worden. Uit de analyse van de activiteiten die VWA
en AID ondernemen blijkt geen logische verklaring voor het sectoraal verdelen van het
(voedsel)keten gerelateerde toezicht over twee diensten die vallen onder hetzelfde ministerie. Een
bundeling van kennis en zo kort mogelijke lijnen tussen de verantwoordelijke toezichthouders in de
keten zou de effectiviteit en efficiëntie van toezicht gericht op het weren van ongewenste stoffen uit
de voedselketen en traceerbaarheid van levensmiddelen ten goede kunnen komen. Gezien de
toenemende rol van ketenintegratie (de afstemming van informatie zodat elke schakel in de keten
relevante beslissingen kan nemen) bij het borgen van de voedselveiligheid, de grote economische
belangen die hier mee gepaard gaan, de ketengerichte initiatieven die in de markt reeds
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plaatsvinden en de verschuiving naar toezicht op controle, lijkt het bedrijfsleven ook gebaat bij één
aanspreekpunt voor ketengerelateerde aspecten.

3 Backoffice-integratie belangrijke voorwaarde voor efficiënt en effectief optreden en een
eenduidige frontoffice
Voor eenduidig toezicht is een geïntegreerde backoffice nodig. Culturen, structuren,
informatiesystemen en planningsystemen van de verschillende toezichthoudende instanties dienen
zodanig op elkaar afgestemd te worden dat eenduidig, efficiënt en effectief optreden in de
frontoffice mogelijk is. Op korte termijn kan volstaan worden met eenduidige loketten voor de
verschillende doelgroepen uit de diverse domeinen, maar zodra de backoffice-integratie op het
gebied van ict en planning voldoende ver gevorderd is moet overgestapt worden naar één flexibel
frontofficeprotocol dat eenduidig communiceert met verschillende toezichtgenieters. Dit frontoffice
kan gebaseerd worden op profielspecifieke informatie en ook toegang geven tot
rechtspersoonspecifieke informatie. Voor dit laatste is een koppeling met de nieuwe
basisadministraties gewenst.
4 Decentrale toezichthouders spelen grote rol bij het toezicht
De resultaten beziend valt op dat het decentrale toezicht een factor van betekenis is in het algehele
toezicht. De toezichtinspanningen van de decentrale toezichthouder ten aanzien van de omgeving
en de inrichting zijn aanzienlijk. Door frequente en intensieve bezoeken heeft de decentrale
toezichthouder veel kennis van en informatie over de inrichting. Daarnaast is het onderscheid
tussen centraal en decentraal toezicht voor de toezichtgenieter irrelevant. Voor hem betreft het
dezelfde overheid. Het overheidstoezicht zal alleen als eenduidige ervaren worden als er
afstemming bereikt wordt op alle niveaus van toezicht.
5 Integratie informatieketens eerste stap voor toezicht op controle
Bedrijven binnen de vleesketen verstrekken informatie aan verschillende publieke en private
actoren. Vaak wordt deze informatie uit dezelfde datasets uit het eigen informatiesysteem
opgebouwd, maar hier liggen wel omslachtige transformatieprocedures aan ten grondslag. Hier is
een efficiëntieslag te behalen. Uit foto vier blijkt verder dat overzicht van de verschillende private
kwaliteitsystemen en onderling vertrouwen tussen publieke en private actoren essentiële
elementen zijn voor het omschakelen naar vergaande vormen van toezicht op controle. Momenteel
zijn deze echter onvoldoende of te gefragmenteerd aanwezig. Wanneer de verschillende private en
publieke actoren gezamenlijk investeren in de integratie van de verschillende informatieketens
binnen de vleesketen, kan een breder fundament gelegd worden voor toezicht op controle.
6 Houding bedrijfsleven is productief
Toezichtgenieters en vertegenwoordigende organisaties werken binnen de vleesketen over het
algemeen constructief mee aan het optimaliseren van het toezicht. In toenemende mate worden
toezichtgenieters en toezichthouders zich bewust van de gemeenschappelijke belangen. Door de
globalisering en internationalisering is het borgen van de voedselveiligheid en voedselkwaliteit
binnen de vleesketen van essentieel economisch belang. Hier hebben toezichthouders en
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toezichtgenieters duidelijk een gemeenschappelijk belang. Het moge duidelijk zijn dat het
individuele belang van toezichtgenieters en toezichthoudende instanties nooit volledig samenvallen.
Uit de analyse blijkt onder andere dat het verschil tussen de bedrijfsdynamiek en de dynamiek rond
nationale en internationale normstelling een spanning met zich meebrengt. Zo hebben door Brussel
opgelegde normen en controles soms een negatieve invloed op de optimalisatie van de efficiëntie
van het toezicht. Dit zien we bijvoorbeeld bij de verplichte I&R controles door de AID en de aan
producenten van diervoeder opgelegde nulnorm van residuen van verpakkingsmateriaal.
Daarnaast kan gesteld worden dat toezichtgenieters afhankelijk van hun situatie belang hebben bij
verschillende toezichtarrangementen. Zo hebben exporterende bedrijven er baat bij dat de door
buitenlandse overheden vereiste toezichtarrangementen en kwaliteitsborgingsystemen in de gehele
keten een feit zijn. Bedrijven die zich richten op de binnenlandse markt zullen voornamelijk kijken
naar nationale eisen en ervaren het extra toezicht als een last.
Toezichtgenieters en vooral de vertegenwoordigende organisaties kunnen de overheid scherp
houden bij het inrichten van het toezicht. Hierbij moeten zij beseffen dat bonus malus systemen en
toezichtarrangementen op maat alleen mogelijk zijn als de bokken van de schapen gescheiden
worden. Met andere woorden effectiever toezicht en minder toezichtlast voor goedwillende
bedrijven betekent automatisch een relatieve toename van last voor achterblijvers.
7. Analyse, conclusies, stellingen en aanbevelingen zijn in grote mate te extrapoleren naar
het algehele toezicht in het Agro-foodcomplex
Gezien de inhoudelijke toezichtinspanningen, structuur en cultuur van de toezichthoudende
instanties is het zeer waarschijnlijk dat de bij de analyse geconstateerde overlap van
toezichthandelingen van de verschillende toezichthoudende instanties (op het gebied van
omgeving, administratie en producten) en de vastgestelde niet optimale samenwerking in het kader
van het toezicht voor het gehele Agro-foodcomplex geldt. Natuurlijk is het zo dat met name het
aantal inspecties en de inhoud van bepaalde inspecties bij specifieke doelgroepen zal verschillen.
Toch vertrouwen de werkgroepen er op dat met name doelgroepen die niet onder de EVT’s vallen,
maar wel in de vleesketen actief zijn (zoals bijvoorbeeld vleesproductenbedrijven en verwerkers
van slachtbijproducten) het gepresenteerde beeld van het toezicht en bijkomende knelpunten in de
vleesketen zullen herkennen. Duidelijk is dat het bedrijfsleven grote waarde hecht aan het
afstemmen en erkennen van ( private) kwaliteitssystemen. Ondanks het feit dat het niet de taak
van de overheid is zich te mengen in de marktwerking van deze kwaliteitssystemen is het wenselijk
dat het bedrijfsleven nog eens kijkt naar de mogelijkheden tot integratie van deze
kwaliteitssystemen.
De meer algemene conclusies en aanbevelingen ten aanzien van een betere samenwerking tussen
de verschillende toezichthoudende instanties en de gewenste eenduidigheid in het decentrale en
centrale toezichthouders zijn voor een groot deel domeinoverschrijdend. De uitgevoerde analyse
kan als fundament worden beschouwd voor de optimalisatie van het toezicht in de vleesketen, en
als richtinggevend worden gebruikt bij projecten aangaande het toezicht in het gehele agrofoodcomplex.
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8 Denkrichtingen
Op basis van een aantal van de conclusies uit hoofdstuk 7 zijn voor de tussenrapportage reeds
verschillende aandachtpunten gedestilleerd. Ten aanzien van een aantal hiervan kunnen op korte
termijn inhoudelijke keuzes gemaakt worden, bij anderen telt de vraag of zij in het vervolgtraject
van dit project (en of andere projecten) geverifieerd en of verder gespecificeerd moeten worden. De
stuurgroep heeft door het vaststellen van de volgende stellingen bij het bespreken van de
tussenrapportage op 17 februari richting gegeven aan de aanbevelingen uit hoofdstuk 9.
8.1 Veranderproces
Stelling 1
De omvorming naar het nieuwe toezicht wordt integraal aanpakt met een evenredige rol
voor het decentrale toezicht.
Dit betekent intensieve samenwerking tussen de verschillende instanties. De kennis en
aanbevelingen uit eerdere projecten, onderzoeken en kaderstellende visies worden hierbij optimaal
benut. De omvorming naar het nieuwe toezicht sluit zo veel mogelijk aan bij de reeds ingezette
hervormingen van de verschillende toezichthoudende instanties. Dit laatste wil niet zeggen dat
eerder genomen maatregelen in het licht van de doelstellingen van het project ‘Eenduidig
Toezicht’ niet ter discussie gesteld mogen worden. Bij de omvorming naar het nieuwe toezicht
worden de decentrale toezichthoudende instanties volledig betrokken. Een eerlijke dialoog over
verwachte kwaliteit (service level agreements), de professionalisering van het decentrale toezicht
en verantwoordelijke termijnen zijn hierbij onmisbare elementen. Daarnaast is een gezamenlijke
opleiding van toezichthouders wenselijk. Doublures in informatievoorziening en toezicht op
decentraal en centraal niveau worden gezamenlijk aangepakt.
Stelling 2
De omvorming naar het nieuwe toezicht vereist bestuurlijke en institutionele betrokkenheid
van zowel overheid als andere stakeholders.
Bij de omvorming hoort (tijdelijke) overdracht van verantwoordelijkheden tussen verschillende
instanties en diensten tot de mogelijkheden. Integrale bestuurlijke steun tijdens de
overgangsperiode is onmisbaar voor de groei van onderling vertrouwen bij de betrokken instanties.
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een op samenwerkingsgerichte cultuur, structuur en
infrastructuur. Een positieve en flexibele houding waarin verschillende samenwerkingsvormen de
kans krijgen te beklijven is hierbij onontbeerlijk.
Toezichtgenieters en vertegenwoordigende organisaties begrijpen daarbij dat door de omvorming
naar het nieuwe toezicht bedrijven die de kantjes er van af lopen het moeilijker gaan krijgen. De
vertegenwoordigende organisaties hebben vanuit hun functie het recht de overheid te wijzen op
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onnodig en onzinnig toezicht echter zij hebben ook een verantwoordelijkheid de overheid te
steunen in het nemen van maatregelen die het makkelijker maken het kaf van het koren te
scheiden.
8.2 Inhoudelijk
Stelling 3
Bij het nieuwe toezicht in de vleesketen vindt er volledige afstemming plaats over :
1. de verzameling van fysieke gegevens in en rondom de inrichting;
2. de administratieve dataverzameling;
3. gegevensverzameling ten aanzien van productstromen/ketenprocesbeheersing
(voeder/dierproducten/dieren/afval).
In het kader van deze afstemming maken de betrokken toezichthoudende instanties vooraf hun
informatiebehoefte kenbaar en stemmen gezamenlijk af hoe de gegevens het beste verzameld
kunnen worden (een instantie verzamelt gegevens (fysiek, administratief (EDP)) die vervolgens
door meerdere instanties gebruikt worden; instanties combineren eigen, of gezamenlijke bezoeken
‘one stop shopping’). In een integraal toezichtdossier wordt aangegeven:
•
•
•
•

de wijze waarop gegevens verzameld gaan worden: Wie, wanneer
(aangekondigd/onaangekondigd) en op welke wijze;
de wijze waarop data verzameld is;
de verzamelde data;
de uit data gegenereerde informatie en het oordeel en eventuele maatregel van de
toezichthoudende instantie.

Stelling 4
De bevindingen uit het integrale toezicht krijgen een belangrijke rol bij het vaststellen van
het toezichtarrangement van een toezichtgenieter.
Op basis van het toezichtdossier vindt op frequente basis een integrale risicobeoordeling plaats. In
het licht van relevante algemene risicoanalyses door de verschillende toezichthoudende instanties
ten aanzien van een sector, branche, activiteit of keten wordt op basis van het naleefgedrag van
een individuele toezichtgenieter een integraal toezichtarrangement voor deze toezichtgenieter
vastgesteld.
Stelling 5
Bij de frontoffice (of e-loket) staat de informatiebehoefte en vrijwillige data-aangifte van de
toezichtgenieter centraal. De inrichting van dit contactpunt staat dan ook voor een groot
deel los van de organisatie en afstemming van de gegevensverzameling door de
toezichthoudende instanties.
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Bij de frontoffice kan een toezichtgenieter gegevens opvragen over het toezichtarrangement waar
hij mee te maken krijgt en kan hij vrijwillig voldoen aan zijn rapportageverplichtingen. Daarnaast
kan hij via de frontoffice (delen van) zijn integrale dossier inzien. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij bestaande infrastructuren en reeds ingezette ontwikkelingen op ict-gebied.
De nieuwe inhoudelijke inrichting van het toezicht in de vleesketen kan schematisch worden
weergegeven als in figuur 3.

Backoffice-optimalisatie
Onderlinge afstemming
Communicatie frontoffice

Onafhankelijk
regisseur/
dossierhouder

Dossier

(e-)Loket
Frontoffice

Backoffice-optimalisatie
Onderlinge afstemming
Communicatie frontoffice
Figuur 3: Inhoudelijke voorgestelde inrichting van het toezicht in de vleesketen
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Backoffice-optimalisatie
Onderlinge afstemming
Communicatie frontoffice

9 Aanbevelingen
Op basis van de analyse, de conclusies en vastgestelde stellingen zijn een groot aantal
aanbevelingen te formuleren. In dit hoofdstuk wordt de aard van de verschillende aanbevelingen
beschreven. Daarnaast wordt de samenhang tussen de verschillende aanbevelingen uiteengezet.
Zoals aangegeven in hoofdstuk drie is het programma van aanbevelingen opgenomen als bijlage
twee.
De aanbevelingen uit het programma van aanbevelingen zijn verschillend van aard. Een beperkt
aantal heeft betrekking op ongewenste of onlogische aspecten van het toezicht binnen de
vleesketen die op korte termijn aangepakt zouden kunnen worden. Het overige deel voorziet in een
aanzienlijke optimalisatie van het toezicht op de langere termijn (tot vijf jaar) waarbij vergaande
samenwerking tussen de toezichthoudende instanties centraal staat. Deze aanbevelingen passen
allen binnen het door de regiegroep vastgestelde kader gepresenteerd in hoofdstuk acht, vertonen
een grote onderlinge samenhang en zijn over het algemeen domeinoverschrijdend. Met dit laatste
wordt bedoeld dat de investeringen in aspecten als ict, organisatiestructuur en cultuur, die het
nieuwe toezicht mogelijk maken dermate hoog en ingrijpend zijn, dat deze niet geïsoleerd voor de
vleesketen kunnen plaatsvinden. Bij het formuleren van dergelijke aanbevelingen is bewust
aansluiting gezocht bij ontwikkelingen en trends die zich momenteel in het brede speelveld van het
toezicht voordoen. Dit wil overigens niet zeggen dat zij opgevat kunnen worden als loze
verwijzingen. Deze aanbevelingen hebben de volgende functie:
• specifieke waarde van verschillende initiatieven aantonen voor de vleesketen;
• het formuleren van een totaal- en samenhangend pakket nieuwe toezicht voor de
vleesketen;
• creëren en aantonen draagvlak aan initiatiefnemers en versnellen ontwikkeling initiatieven;
• betrokken instanties wijzen op de geprefereerde richting en bijbehorende
verantwoordelijkheden;
Tot slot geldt dat hoewel het totale nieuwe toezicht niet voor 2012 gerealiseerd kan zijn, veel
maatregelen zich lenen voor een stapsgewijze invoer, waardoor ook op korte termijn de eerste
resultaten merkbaar worden.
Dit resumerend kunnen de verschillende aanbevelingen verdeeld worden in aanbevelingen ter
optimalisatie van het toezicht door:
1) het aanpakken van ongewenste en onlogische aspecten van het toezicht in de vleesketen
2) intensieve samenwerking van toezichthoudende instanties in de vleesketen, onder te verdelen
in elementen waarbij vergaande samenwerking gewenst is en de randvoorwaarden voor
samenwerking
In de volgende paragrafen worden de verschillende typen aanbeveling een voor een behandeld.
Hieronder worden de verschillende aanbevelingen in een overzicht gepresenteerd.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aanbeveling

Categorie

Toezicht op basis van overlappend juridisch kader VWA-AID onder
verantwoordelijkheid een organisatie

Opheffen onlogische aspecten toezicht in de vleesketen

Lastenvermindering toezicht verificatie slachtpremie

Opheffen onlogische aspecten toezicht in de vleesketen

Lastenvermindering toezicht I&R
Geen extra lasten door bedrijfsbezoeken in het kader van interbestuurlijk
en uitvoeringstoezicht

Opheffen onlogische aspecten toezicht in de vleesketen

Integrale concernbenadering

Opheffen onlogische aspecten toezicht in de vleesketen

Gemeenschappelijke risicoanalyse

Optimalisatie toezicht door samenwerking

Geïntegreerde jaarplannen

Optimalisatie toezicht door samenwerking

Gemeenschappelijk planning door planningbureau

Optimalisatie toezicht door samenwerking

EDP-Ontsluiting administratie

Optimalisatie toezicht door samenwerking

Intensivering van het proces Toezicht op Controle

Optimalisatie toezicht door samenwerking

Eenduidige communicatie

Voorwaarden 'Nieuwe Toezicht'

Integratie informatieketens door ontwikkeling gedeelde taxonomie

Voorwaarden 'Nieuwe Toezicht'

Gedeeld informatiesysteem

Voorwaarden 'Nieuwe Toezicht'

Toezichtacademie

Voorwaarden 'Nieuwe Toezicht'

Gezamenlijke investering in handhavingstructuur door gemeenten

Voorwaarden 'Nieuwe Toezicht'

Opheffen onlogische aspecten toezicht in de vleesketen

9.1.1 Overlap juridisch kader VWA-AID
Uit de analyse komt een onlogische en minder gewenste toezichtsituatie naar voren, namelijk het
bestaan van:
• twee toezichthoudende instanties
• vallend onder een ministerie
• die op basis van een vrijwel overlappend juridisch kader
• ten aanzien van voedselveiligheid, voedselkwaliteit, diergezondheid en dierenwelzijn
• in de vleesketen vergelijkbare toezichthandelingen uitvoeren onlogisch en ongewenst is.
Dit gebaseerd op:
• de ketengeoriënteerde general food law en daarbij behorende eisen omtrent tracking en
tracing;
• de grote economische belangen bij een betrouwbare en ketenbrede borging van
voedselveiligheid en voedselkwaliteit;
• de ketenoriëntatie van kwaliteitbeheersing (keteninformatiesystemen) door bedrijven
binnen de vleesketen;
• de vergrote publieke aandacht voor borging dierwelzijn door de gehele keten;
• de verantwoordelijkheid voor effectieve en efficiënte borging van voedselveiligheid.
Voor de borging van voedselkwaliteit , voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn is
ketengericht toezicht noodzakelijk. Dergelijk toezicht zal gemakkelijker tot stand komen binnen één
organisatie waar de lijnen kort zijn. Gewenste afstemming tussen ketenspelers en de overheid gaat
ook makkelijker wanneer slechts één overheidsinstantie belast is met het ketengerelateerde
toezicht. Daarnaast is het eenvoudiger snel efficiëntieslagen in het toezicht te behalen wanneer het
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ketengerichte toezicht onder de verantwoordelijkheid van één organisatie wordt geplaatst, omdat er
aanzienlijk minder barrières zijn voor data-uitwisseling informatieverzameling en eenduidig kan
worden gecommuniceerd met de ketenspelers.
Uit deze constateringen volgt de volgende aanbeveling:
Het toezicht met betrekking op de voedselveiligheid, voedselkwaliteit, diergezondheid en
dierenwelzijn door de gehele vleesketen komt onder de verantwoordelijkheid van één
organisatie.
In welke mate en op welke wijze de toezichtwerkzaamheden van de VWA en AID zouden kunnen
integreren of gerangschikt kunnen worden, zal in 2011 zijn beslag krijgen. Een mogelijkheid zou
zijn dat de AID zich, gezien haar specifieke kwaliteiten op het gebied van opsporing, als
opsporingsdienst gaat profileren en door de gehele keten als strafrechtelijk vangnet kunnen gaat
fungeren van de VWA (zoals dit thans bij mengvoederbedrijven en slachterijen het geval is). Dit
houdt wellicht in dat de VWA opsporingstaken overhevelt naar de AID. Deze splitsing van toezicht
en opsporing zou het voor de diensten gemakkelijker maken om te investeren in de specifieke
organisatiecultuur die voor beide taken gewenst is. Tot aan deze nieuwe situatie in 2011 zal de
VWA, in nauwe samenwerking met de AID, fungeren als aanspreekpunt voor de ketenspelers.

9.1.2 Overlap I&R controles in het kader van tracking en tracing en uitbetaling slachtpremies en
dataverzameling exportcertificering bij roodvlees
Zowel in het kader van de borging van de tracking en tracing als in het kader van het verifiëren van
de slachtpremies door de AID vinden er bij de primaire bedrijven als bij de slachthuizen I&R
controles plaats. In het kader van de exportcertificering door de VWA wordt ook naar de registraties
van runderen gekeken. Verder houdt de VWA I&R controles in het kader van de tracking en tracing
bij slachthuizen. Bij al deze controles komt overlappende data vrij die, indien integraal gebruikt,
met minder lasten door de keten een gelijk, of wellicht beter beeld van de naleving geeft.
Moeilijkheid bij de gewenste integratie van deze verschillende controles zijn de voorwaarden die
vanuit Brussel worden gesteld. Zo stelt VO 1082/2003 in het kader van de uitbetaling van
slachtpremies een verplichte verificatie van 5 % voor en moeten bezoeken in principe
onaangekondigd plaatsvinden. Toch biedt de Europese wetgeving op diverse punten aanknoping
voor een efficiënter toezicht. Zo wordt in diezelfde VO gesteld dat: ‘in elke lidstaat voert de
bevoegde autoriteit controles ter laatste uit, die mogen worden gecombineerd met andere in de
communautaire wetgeving voorziene controles..’ De conclusie luidt dan ook:
VWA en AID stellen op korte termijn vast hoe door integrale data-uitwisseling en
combinaties van controles met minder last in de vleesketen voldaan kan worden aan de
noodzakelijke en door de EG vereiste dataverzameling in het kader van slachtpremies en
I&R controles
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9.1.3 Uitvoeringstoezicht en interbestuurlijk toezicht onterecht ten laste van bedrijven in de
vleesketen
In de kaderstellende visie op het toezicht (2005) wordt gesproken over drie vormen van toezicht. Bij
de analysefase is gekeken naar de lasten voor bedrijven in de vleesketen in het kader van het
toezicht, bij 100% naleving. Over het algemeen gaat het hier om het zogenaamde nalevingtoezicht.
Echter in het kader van interbestuurlijk toezicht (toezicht op de uitvoering van toezicht door
decentrale overheden) en uitvoeringstoezicht (toezicht op uitvoer toezichtstaken door zelfstandige
organisaties) vinden er in de vleesketen ook bedrijfsbezoeken plaats. Indien een toezichtgenieter
bij zo’n bezoek niet aan de wettelijke normen voldoet wordt vanzelfsprekend een gepaste
interventie gepleegd. Probleem is echter dat wanneer een toezichtgenieter wel aan alle vereisten
voldoet, hij ook de lasten van het bedrijfsbezoek ervaart.
Bezoeken in het kader van het uitvoeringstoezicht of interbestuurlijk toezicht, worden door
toezichtgenieters als een extra bezoek in het kader van nalevingtoezicht ervaren. Omdat de
toezichtgenieter zelf niet kan bepalen welke organisatie of decentrale toezichthouder bepaalde
toezichttaken op zich neemt (zoals dat bij private controleurs wel het geval zou zijn) wordt het door
toezichtgenieters als onterecht ervaren dat zij de lasten moeten dragen van het toezicht op de
prestaties van decentrale overheden of uitvoerders zoals KDS.
1. Door bezoeken in het kader van uitvoerings- of interbestuurlijk toezicht samen te laten
vallen met bezoeken in het kader van nalevingtoezicht en
2. door data en informatie vrijkomend uit bezoeken in het kader van uitvoerings- of
interbestuurlijk toezicht en nalevingtoezicht uit te wisselen, waardoor op basis van deze
extra data en informatie bezoeken van de eigen dienst of anderen diensten (deels)
kunnen vervallen hoeven bezoeken in het kader van het uitvoerings- of interbestuurlijk
toezicht de gemiddelde toezichtlasten voor een bedrijf niet te doen laten stijgen. Hieruit
volgt de volgende aanbeveling:
Diensten stemmen hun interbestuurlijk en uitvoeringstoezicht zodanig met het
nalevingtoezicht (van de eigen dienst en andere diensten) af dat de noodzakelijk geachte
bedrijfsbezoeken in het kader van deze toezichtvormen door bedrijven niet meer als extra
lasten ervaren worden.

9.1.4 Bedrijf met verschillende vestigingen wordt onvoldoende als een geheel benaderd
Over het algemeen worden alle inrichtingen van bedrijven met verschillende vestigingen in het
kader van erkenningen of het toezicht op de WM afzonderlijk bezocht. Hierbij wordt vaak
overlappende data en informatie van administratieve aard opgevraagd. Vaak moet deze informatie
van hetzelfde hoofdkantoor komen. Door een goede data- en informatie-uitwisseling kunnen
bepaalde aspecten voor het bedrijf generiek beoordeeld worden. In het toezichtarrangement
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diervoeder van de VWA is nu al het zogenaamde concerntoezicht opgenomen. Indien een concern
meerdere vestigingen heeft, waar in elke vestiging hetzelfde HACCP-plan wordt gebruikt, is
bepaald dat dit plan op concernniveau wordt beoordeeld. Vervolgens wordt op elke vestiging de
implementatie van dit concernplan op de werkvloer onderzocht. Echter de vraag is of dit altijd nodig
is. Immers op basis van een bezoek van slechts een deel van de vestigingen kan de VWA
voldoende vertrouwen stellen in een succesvolle concernbrede implementatie van het HACCP-plan
indien:
1. het deel van deze vestigingen dat in dat jaar bezocht wordt door de decentrale
toezichthouders in het kader van de WM aan alle eisen ten aanzien van de omgeving blijkt
te voldoen.
2. bij de overige vestigingen, waar de VWA zich op richt, het HACCP-plan voldoende
geïmplementeerd blijkt.
Door de geconstateerde overlap in zowel data- en informatieverzameling ten aanzien van
administratie, omgeving en productstromen bij het toezicht zijn er veel mogelijkheden een
concernbreed oordeel te vellen op basis van eigen informatieverzameling bij een deel van de
vestigingen en het gebruik van de oordelen van andere diensten op basis van bezoeken bij de
overige vestigingen.
Op basis van informatie- en data-uitwisseling wordt een integraal oordeel geveld over de
naleving van concerns. Indien de verschillende vestigingen bij verschillende (maar zoals
geconstateerd deels overlappende) controles van verschillende toezichthoudende
instanties steeds een goede naleving laten zien, hoeven bepaalde aspecten niet bij elke
vestiging afzonderlijk gecontroleerd worden.

9.2 Algemene aanbevelingen ter optimalisatie van het toezicht door vergaande
samenwerking van toezichthoudende instanties in de vleesketen
9.2.1 Elementen waarbij vergaande samenwerking gewenst is
Onderzoeken naar verschillende ‘schandalen’ zoals de recente dioxinevervuiling bij PB Gelatins in
Vilvoorde hebben pijnlijk aangetoond dat risico’s en problemen binnen de vleesketen zich niet
beperken tot een schakel in de keten of de bevoegdheid van een toezichthoudende instantie. Dit
geldt ook overigens ook voor ketens die dwars staan op de vleesketen zoals de afvalketen.
Daarnaast blijkt uit de analyse dat de toezichthoudende instanties hun inzet van capaciteit en
middelen over het algemeen baseren op een tweedimensionale risicoanalyse. Aan de ene kant
wordt bepaald welke overtredingen van wet en regelgeving de grootste risico’s voor mens, milieu,
dier en economie met zich meebrengen. Aan de andere kant wordt een inschatting gemaakt van de
mate waarin bepaalde wet en regelgeving wordt nageleefd. Waar momenteel de verschillende
instanties ieder een eigen risicoanalyse opstellen wordt op basis van de analyse het volgende
gesteld:
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Een door alle toezichthoudende instanties gedeelde risicoanalyse van de vleesketen (of
breder de voedselketen) is gewenst.
Dit om twee redenen:
• bevoegdheid- en schakeloverschrijdende problemen komen in beeld en kunnen effectief
en gezamenlijk aangepakt worden
• de inzet van mensen en middelen wordt gebaseerd op de aanpak van gedeelde
probleemgebieden wat de afstemming later in het proces vergemakkelijkt.
Op basis van een risicoanalyse en externe opdrachten (bijvoorbeeld voorgeschreven
toezichthandelingen door de EU) bepalen de diensten vanuit hun expertise welke
informatiebehoefte zij hebben om te kunnen voldoen aan hun handhavingopdracht. Uit de analyse
blijkt dat de verschillende toezichthoudende instanties vaak op zoek gaan naar dezelfde,
samenhangende of vergelijkbare gegevens en informatie. De data en informatie worden daarnaast
door de diensten op dezelfde wijze vergaard. In de fase van informatieverzameling is door de
overeenkomst in werkzaamheden en behoeften tussen de diensten verreweg de grootste slag in de
optimalisatie van het toezicht te behalen. Hiervoor geldt de volgende aanbevelingen.
Op basis van deze planning komen de instanties tot een geïntegreerd jaarplan voor de
vleesketen. De instanties stellen de verzamelde informatie actief aan elkaar beschikbaar.
Om de bezoeken in het kader van de data- en informatieverzameling uit het geïntegreerde jaarplan
zodanig op elkaar af te stemmen dat toezichtgenieters minimale lasten hebben moet er een
integrale planning zijn. Vandaar de volgende aanbeveling:
De instanties besteden de planning voor hun informatieverzameling uit aan een
gemeenschappelijk planningbureau dat komt tot een optimale en gedeelde planning van
informatieverzameling.
Door de gedeelde informatieverzameling en de afgestemde planning zal de frequentie en de duur
van bezoeken in de vleesketen teruglopen. Daarnaast zullen verschillende instanties niet snel meer
achter elkaar dezelfde informatie opvragen.
Het toezicht richt zich tegenwoordig steeds meer op systemen en processen. Daarnaast zijn
processen in verdergaande mate geautomatiseerd. De beoordeling van de gegevens en informatie
uit de digitale administratie en informatiesystemen van een bedrijf is dus een steeds belangrijker
maar nog niet volledig benut onderdeel van het toezicht geworden. Toezichthouders hebben
logischerwijs niet de expertise in huis om de betrouwbaarheid van verschillende digitale
informatiesystemen te beoordelen en de gegevens en informatie op een efficiënte wijze te
ontsluiten. Extra expertise inzake de digitale administratie is in de vleesketen noodzakelijk. Dit
laatste ook vooruitlopend op de toekomstige rol voor toezicht op controle. Dit leidt tot de volgende
aanbeveling:
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Specialisten in ‘electronic data processing’ ondersteunen de toezichthoudende instanties
bij de informatieverzameling door het ontsluiten van en oordelen over de (digitale)
administratie van een bedrijf
Bovengenoemde specialisten kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het zogenaamde toezicht
op controle. Er zijn verschillende ketengeoriënteerde private kwaliteitsborgingsystemen waar
digitale informatie-uitwisseling tussen actoren plaatsvindt. Deze systemen zouden het zicht en
greep op de keten voor toezichthoudende instanties kunnen vergroten, echter er moet dan wel
voldoende kennis aan overheidszijde zijn om de betrouwbaarheid van deze informatiesystemen te
beoordelen. Het bedrijfslijven kan momenteel nog te weinig hoogte krijgen in welke systemen zij
zouden moeten investeren om in aanmerking te komen voor toezicht op controle. Toch lijkt er voor
alle partijen een (beleefde) lastenverlichting te behalen met deze vorm van toezicht. Daarom de
volgende aanbeveling:
De toezichthoudende instanties intensiveren het reeds in gang gezette proces ten aanzien
van Toezicht op Controle.
Uit diverse rapporten, waaronder de meting van de toezichtlast in de vleesketen door Cap Gemini
blijkt dat de toezichtgenieter de toezichthouders als onderdeel van één overheid ziet. Voor de
toezichtgenieter is het dan ook onbegrijpelijk dat de wijze waarop gecommuniceerd wordt per
toezichthouder grote verschillen vertoont. Daarnaast zijn toezichtgenieters niet altijd tevreden over
de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Zo blijkt uit het rapport van Cap Gemini dat de brief die de
VWA na een bezoek opstuurt moeilijk leesbaar is, en de AID de resultaten van een bezoek
helemaal niet schriftelijk terugkoppelt. Meer eenduidigheid in de communicatie en een beter
kwaliteit van de communicatie is gewenst. Hierbij hoort de volgende aanbevelingen. De
noodzakelijke verbeterslagen naar aanleiding van dit rapport zullen reeds op korte termijn in gang
gezet worden. Helaas zijn er in de nulmeting van Cap Gemini geen interviews gehouden met
bedrijven uit de pluimveeslachtsector. De conclusies en aanbevelingen hebben veelal betrekking
op de roodvleesslachtsector.
Het eindrapport Cap Gemini treft U aan in de bijlage.
De toezichthoudende instanties ontwikkelen een eenduidige standaard voor de
communicatie met de toezichtgenieter in het kader van toezicht. Deze standaard voldoet
uiteraard aan de eisen die in de algemene bestuurswet worden gesteld aan behoorlijk
bestuur. De standaard wordt beter aangepast aan de informatiebehoefte van de
toezichtgenieter.
Zoals gebleken wordt er door toezichtgenieters aan verschillende private en publieke actoren
overlappende data- en informatie verstrekt. Door het stroomlijnen van deze informatieketens kan
deze ongewenste overlap gereduceerd worden. Een methode hiervoor is het opstellen van een
gedeelde taxonomie voor dataopslag in het agrofoodcomplex. De integratie van informatieketens
kan daarnaast bijdragen aan toekomstige initiatieven van toezicht op controle en systeemtoezicht.
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In het kader van het NTP project worden informatieketens tussen private en publieke
actoren binnen de vleesketen in kaart gebracht en komend de verschillende actoren tot een
gedeelde taxonomie. De overlap in de informatievoorziening kan op deze wijze worden
gereduceerd. ‘Store once, report many’ geldt hierbij als uitgangspunt.
9.2.2 De randvoorwaarden voor vergaande samenwerking
Zoals geconcludeerd is een verdergaande backofficeoptimalisatie noodzakelijk voor het behalen
van de gestelde doelen. Het spreekt voor zich dat een vergaande samenwerking voorwaarden stelt
aan technische, culturele en organisatorische kaders. Om bovenstaande aanbevelingen optimaal
uit te werken zal er ook geïnvesteerd moeten worden in dergelijke kaders. Op het technische vlak
geldt dat een door alle toezichthoudende instanties gedeeld informatiesysteem en een gedeelde
identificatie van bedrijven en inrichtingen zeer gewenst is. Er zijn veel voordelen te halen met het
uitwisselen van data- en informatie over bedrijven. Daarnaast is zo’n systeem vereist om een
bedrijf te categoriseren op de integrale naleving. Ten aanzien van ICT investeringen geldt dus de
volgende aanbeveling:
Een door alle toezichthoudende instanties gedeeld informatiesysteem in gebruik genomen.
Dit systeem wordt geïntegreerd met de verschillende basisadministraties en gekoppeld aan
een planningssysteem.
Gezien het feit dat toezichthoudende instanties beschouwd kunnen worden als professionele
bureaucratieën 27 geldt opleiding als meest effectieve middel voor verandering binnen deze
organisaties. De basis voor verdergaande samenwerking en integratie van het toezicht kan worden
gelegd in een gemeenschappelijk opleidingsinstituut. Met algemene modules over het hele
toezichtveld wordt een basis gelegd voor de uitwisseling van menskracht en kennis. Met specifieke
modules van verschillend niveau worden mensen opgeleid voor hun specifieke taak.
De toezichthoudende instanties, zowel centraal als decentraal, investeren in gezamenlijke
opleidingstrajecten waarbij toezichthouders gezamenlijk algemene modules volgen en
daarnaast via specialistische modules opgeleid worden voor hun specifieke taak.
Omdat de verschillende toezichthoudende instantie vaker moeten vertrouwen op de data- en
informatieverzameling en de oordeelvorming van één toezichthoudende instantie is vertrouwen in
elkaars performance noodzakelijk. Alle toezichthoudende instanties zullen moeten investeren in
gestandaardiseerde handhavingcapaciteit. Indien deze investering voor (kleine) gemeenten niet in
de volle breedte kan plaatsvinden zullen zij hiervoor een goede oplossing moeten vinden. Het
decentrale toezicht zal immers bij de optimalisatie van het toezicht een belangrijke rol spelen in de
gezamenlijke data- en informatieverzameling. Meest voor de hand ligt dat waar nodig gemeenten
hun krachten zullen bundelen en gezamenlijk op zullen trekken met aangrenzende gemeenten.,
27

Mintzberg (1992) ‘Organisatiestructuren’ Academic Service, Scoonhoven
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zoals dit nu bij verschillende servicepunten handhaving reeds het geval is. Vandaar de
aanbeveling:
Gemeenten investeren indien nodig gezamenlijk in een passende
handhavingstructuur die voldoet aan de eisen van het nieuwe toezicht.
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decentrale

Bijlage I schematische weergave databasestructuur
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Bijlage II Programma van aanbevelingen

Aanbeveling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Pagina

Toezicht op basis van overlappend juridisch kader VWA-AID onder
verantwoordelijkheid een organisatie
Lastenvermindering toezicht verificatie slachtpremie
Lastenvermindering toezicht I&R
Geen extra lasten door bedrijfsbezoeken in het kader van interbestuurlijk
en uitvoeringstoezicht
Integrale concernbenadering
Gemeenschappelijke risicoanalyse
Geïntegreerde jaarplannen
Gemeenschappelijk planning door planningbureau
EDP-Ontsluiting administratie
Intensivering van het proces Toezicht op Controle
Eenduidige communicatie
Integratie informatieketens door ontwikkeling gedeelde taxonomie
Gedeeld informatiesysteem
Toezichtacademie
Gezamenlijke investering in handhavingstructuur door gemeenten
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1. Toezicht op basis van overlappend juridisch kader VWA-AID onder
één verantwoordelijke organisatie.
Aanbeveling

Verminderen lasten overlap door één verantwoordelijke op het gebied van toezicht.

Draagt bij aan:

vermindering beleefde last ; efficiënter toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

VWA en AID

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

VWA en AID nemen in overleg met het Ministerie van Landbouw een besluit inzake
de overlap en komen in 2011 tot één toezichthouder inzake voedselkwaliteit,
voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn
Nee

W. v/d Sande, M. Zandvliet

Toelichting
Overlap VWA-AID
In samenwerking met het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn
gesprekken op gang gekomen tussen o.a. AID en VWA inzake de toekomst van het toezicht en de
opsporing binnen het werkgebied van het ministerie. Hiertoe zijn de eerste houtskoolschetsen
reeds gemaakt. Deze nieuwe situatie zal in 2011 een feit zijn.
Doelstellingen
Beleefde last
Bedrijven zullen niet langer twee toezichthoudende instanties van één Ministerie over de vloer
krijgen. Voorts is er duidelijkheid (eenduidigheid) wie het aanspreekpunt van de ketenspelers is.
Efficiënter en effectiever toezicht
Samenvoegen van het toezicht leidt tot efficiencyvoordelen op het gebied van uitvoering,
management, staf en beleid. Daarnaast verbetert dit de communicatie tussen opdrachtgever (
ministerie) en uitvoering.
Randvoorwaarden
De ketengerichte general foodlaw zal een leidraad zijn voor het nieuwe toezicht. Daarnaast dient
het participerende bedrijfsleven hierin geraadpleegd te worden.
Uitvoering
Het te verwachte besluit zal duidelijkheid scheppen over het termijn van implementatie.
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2. Optimaliseren verificatie slachtpremies
Aanbeveling
Draagt bij aan:

Optimaliseren verificatie slachtpremies
vermindering feitelijke last, efficiënter en effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht bij rundveehouders, registratieprocedures runderslachterijen

Betrokken instanties

AID, VWA

Implementatieperiode 2010

Zodra de automatische verificatie van slachthuispremies door de Europese
commissie wordt toegestaan en de informatie infrastructuur voor een dergelijke
afgifte gereed is, treedt het systeem in werking.

Getest in pilot

Er wordt bekeken of er een mogelijkheid bestaat de geautomatiseerde verificatie
van slachtpremies getest kan worden in de pilot.

Contactpersoon focusgroep

R. Lesuis (VWA)

Toelichting
In het kader van de Gemeenschappelijke Landbouw Beleid bestaan er voor rundveehouders
diverse subsidieregelingen (Verordening (EG) 796/2004) Rundveehouders die voldoen aan de
randvoorwaarden (eisen t.a.v. goede landbouw- en milieucondities) ontvangen steun die
onafhankelijk is van het aantal aanwezige of geslachte dieren (maar wel gebaseerd is op de in het
verleden ontvangen steun). Daarnaast kunnen zij per geslacht rund een bepaalde premie
ontvangen mits het dier een minimum tijd op het bedrijf verbleven heeft. In Nederland is voor
runderen de Dienst regelingen het uitbetalingorgaan. Voor de controles op het rundveebedrijf en in
de slachthuizen van deze regeling is de AID aangewezen. De AID is tevens de dienst die op basis
van Verordening (EG) 1082/2003 verantwoordelijk is voor de controle van het identificatie – en
registratiesysteem (I & R) bij rundveehouders. Het voldoen aan de eisen van het I & R systeem
maakt overigens ook deel uit van de randvoorwaarden.
Rundveehouders die in aanmerking willen komen voor uitbetaling van slachtpremies (in 2006 ca
39.0000) dienen één maal per jaar een aanvraag in, uitbetaling vindt plaats op basis van het aantal
geslachte runderen dat voldoet aan de eis van minimale verblijfsduur. Hiervoor maakt de Dienst
regelingen gebruik van gegevens uit het I & R systeem.
Zowel rundveehouders als slachthuizen zijn verplicht:
• Een eigen register bij te houden t.a.v. aangeleverde en vertrokken dieren.
• Het I & R systeem tijdig en correct van mutaties te voorzien.
Op basis van TSE-regelgeving zijn slachthuisexploitanten tevens verplicht alle I & R gegevens van
de aangeleverde slachtdieren op juistheid te controleren. De VWA voert hier een 10 % controle op
uit.
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Een aantal controles vindt derhalve plaats die allemaal een relatie hebben met het I & R systeem,
elkaar gedeeltelijk overlappen, maar ook ieder weer een eigen specifieke focus hebben.
•
•
•
•
•

10 % controle rundveehouders door AID i.v.m uitbetaling slachtpremies
10 % controle slachthuizen door AID i.v.m. uitbetaling slachtpremies
Kruiscontroles op randvoorwaarden door AID bij ca. 3 % van de rundveehouders
I & R controles in het kader van Verordening (EG) 1082/2003 door AID bij 5 % van de
rundveehouders
I & R controles in slachthuizen door VWA bij 10 % van de aangeleverde slachtrunderen

Overlap en geconstateerd nalevingniveau
In de boven geschetste systematiek zit op een aantal punten een overlap:
1. I & R controles op slachthuisniveau door zowel VWA als AID. In theorie vanuit een
verschillende focus (AID: slachtpremies; VWA: TSE-regelgeving), in de praktijk met erg
veel raakvlakken (zie ook aanbeveling lastenvermindering I&R –controles).
2. Controles op randvoorwaarden (AID):
• 10 % slachtpremie controles bij rundveehouders op voldoen aan een specifiek
onderdeel van de randvoorwaarden (10 % aanwezige dieren op I & R, 10 % van de
rundveehouders). In feite betreft het hier een gecombineerde controle nl. die op
slachtpremies (=specifieke uitbetaling aan rundveehouder) en deel van de
randvoorwaarden (op basis waarvan algemene uitbetaling aan rundveehouder)
• uitgebreide controles op randvoorwaarden inclusief controles op I & R (ca 3 % van de
rundveehouders)
• specifieke uitgebreide I & R controles (5 % van de rundveehouders, 100 % van de
aanwezige dieren)
Het is gebleken dat het nalevingniveau voor I & R verplichtingen erg hoog is. Het is ook in het eigen
belang van de rundveehouder om aan deze verplichtingen te voldoen. Enerzijds kan het tot niet
uitbetalen van slachtpremies leiden en andere kortingen op steun, enerzijds kan niet correcte
identificatie in de slachtfase tot hoge kosten leiden.
Doelstellingen
Feitelijke last
Vermindering toezichtlast doordat een inspectiedienst in de keten verantwoordelijk wordt voor die
controles waarvoor de basis (de te controleren parameters en het te controleren gegevensbestand)
gelijk of nagenoeg gelijk zijn. In dit geval controle op het I & R bestand en de verplichtingen van
veehouders en slachthuizen. Doordat de VWA reeds permanent in de slachthuizen aanwezig is,
kan dit toezicht volledig geïntegreerd worden. ‘Store Once, Report many.’
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Effectiever toezicht
Doordat één dienst verantwoordelijk wordt voor het toezicht op keteninformatiestromen wordt de
fragmentatie van informatie in het kader van traceerbaarheid teruggebracht.
Efficiënter toezicht
De aangegeven doublures in het toezicht worden opgeheven.
Randvoorwaarden
De Europese commissie moet toestaan dat het toezicht op deze wijze wordt uitgevoerd. Zonodig
moet er nationale regelgeving worden aangepast. De VWA controleurs worden aanvullend opgeleid
voor het verrichten van deze controles. Ook zal er extra personele inzet nodig zijn. Er moet een
mogelijkheid zijn de resultaten van de controles van de VWA digitaal terug te koppelen aan de
Dienst regelingen zodanig dat automatische verwerking al daar kan plaatsvinden.
Uitvoering
De implementatie van deze aanbeveling wordt met onmiddellijke ingang in gang gezet. Dit houdt in
dat indien nodig er een traject wordt gestart in Brussel.
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3. Integratie I&R-toezicht bij exportcertificering of andere
toezichtbezoeken
Aanbeveling

Verminderen lasten I&R toezicht door integratie met bezoeken voor monstername
in het kader van Nationaal Plan hormonen en de kaderwet diervoeders alsmede de
integratie bij bezoeken in het kader van exportcertificering.

Draagt bij aan:

vermindering feitelijke last, efficiënter en effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht bij veehouders, registratieprocedures slachthuizen

Betrokken instanties

AID, VWA

Implementatieperiode 20082010

Vanaf 2008 vinden er alleen geïntegreerde I&R-controles plaats bij bedrijven die te
maken hebben met exportcertificering. Verder worden andere I&R-controles waar
mogelijk gecombineerd met bezoeken voor monstername in het kader van het NP
hormonen of de kaderwet diervoeders.

Getest in pilot

In de pilot wordt het voorgestelde nieuwe regime getest

Contactpersoon

Joop de Leeuw

Toelichting
Uit de analyse blijkt dat de naleving ten aanzien van de I&R wet- en regelgeving in Nederland goed
is. Door de registratieprocedures gebruikt in de slachtfase en de controle op I&R aspecten in het
kader van de exportcertificering is er een stevige borging van de voorgeschreven wet- en
regelgeving.
Hier bovenop is de AID op basis van een voorgeschreven regime door de Europese Unie belast
met de uitvoering van intensieve I&R-controles in de primaire fase; dit is beperkt tot 5% van de
rundveehouderijen. De AID heeft hiervoor 27 fte’s beschikbaar. Daarnaast voert de AID I&Rcontroles uit op niet primaire bedrijven (verzamelcentra) voor schapen en geiten. Het betreft hier
ca. 7 fte’s. De varkenssector bezet hier een specifieke plaats: de geldende regelgeving m.b.t.
verplaatsing van varkens is zeer strikt en extra controles hebben hier nauwelijks toegevoegde
waarde. Niettemin moet worden bekeken of deze sector niet ook separaat toezicht behoeft. In de
schapen- en geitensector draait momenteel een pilot voor de elektronische identificatie;
vooruitlopend op de resultaten van deze pilot zal dit jaar worden gestart met de invoering van
elektronische identificatie vanwege het gebrek aan toezicht en handhaving en de continue illegale
voorverzamelactiviteiten. Snelle invoering van een dergelijk systeem bij schapen en geiten is
noodzakelijk. Door gebruikmaking van de registratieprocedures in de slachthuizen en het gebruik
van de informatie ten aanzien van I&R kan de intensiviteit van stand-alone I&R-controles omlaag
en kunnen specifieke de risicogroepen bezocht worden. Daarnaast kan I&R controles op de
primaire bedrijven gecombineerd worden met monstername in het kader van Nationaal Plan
Hormonen en Overige Stoffen en Diervoeders.
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Doelstellingen
Feitelijke last
Doordat dezelfde informatie vrijkomt bij gecombineerde procedures en bestaande controles (zoals
exportcertificering) zullen er minder stand-alone I&R-controles worden uitgevoerd. Dit levert
lastenvermindering op.
Effectiever toezicht
Het toezicht op de I&R wet- en regelgeving wordt specifiek ingezet bij groepen die zich ontrekken
aan het toezicht in het kader van exportcertificering en zich kunnen onttrekken aan erkende
registratieprocedures door slachthuizen. Basis is hiervoor wel een adequaat I&R-systeem en
voorlopig ontbreekt dat in de schapen- en geitensector.
Efficiënter toezicht
De inspanningen voor stand-alone I&R controles kunnen omlaag
Randvoorwaarden
De Europese commissie moet toestaan dat het toezicht op deze wijze wordt uitgevoerd. Zonodig
moet er nationale regelgeving worden aangepast.
Uitvoering
Huidige situatie:
Afvoer vanaf een verzamelcentrum:
De VWA is altijd aanwezig voor de keuring en afgifte van het gezondheidscertificaat bij export. I&Rgegevens moeten kloppen, terugtracering is te allen tijde mogelijk, dit is een
certificeringvoorwaarde.
Voorverzamelen af verzamelcentrum (bij schapen): de VWA is hier aanwezig voor controle en
afvoer naar de 2e exportverzamelplaats, vanwaar de dieren worden geëxporteerd of afgevoerd naar
een binnenlands slachthuis. In het laatste geval vindt geen VWA-toezicht meer plaats tot de
aanvoercontrole op het slachthuis.
Afvoer vanaf de veehouderij:
VWA certificeert en controleert te exporteren dieren; is bij varkens en runderen niet bij inladen
aanwezig, bij schapen wel. Alleen op de primaire bedrijven valt winst te behalen als het gaat om
vermindering van toezichtslast. Naast exportcertificering worden bedrijven bezocht voor standalone I&R controles door de AID en bemonstering in het kader van het Nationaal Plan of in het
kader van kaderwet diervoeders.
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Optimalisatie:
Combineren van activiteiten in de primaire sector is goed mogelijk bij I&R-controles, monstername
in het kader van het nationaal plan en monstername in het kader van de kaderwet diervoeders .
Deze aspecten kunnen waar mogelijk ook geïntegreerd worden met de
certificeringwerkzaamheden van de VWA-erkende dierenartsen. Bij tekortkomingen en
verdenkingen van frauduleuze praktijken moet alsnog worden teruggevallen op de AID voor
strafrechtelijke maatregelen.
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4. Geen extra lasten voor toezichtgenieter door interbestuurlijk en
uitvoeringstoezicht
Aanbeveling

Draagt bij aan:

Het toezicht op een uitvoerder van publieke taken (uitvoeringstoezicht) of op een
decentraal bestuursorgaan, wordt zodanig met het nalevingstoezicht afgestemd dat
het voor bedrijven geen extra lasten oplevert.

vermindering feitelijke toezichtlast, beleefde toezichtlast

Heeft betrekking op:

het interbestuurlijk en uitvoeringstoezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle instanties die zich bezig houden met interbestuurlijk toezicht en
uitvoeringstoezicht in de vleesketen.

Implementatieperiode 20082009

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

Met name VROM en VWA bekijken in welke mate extra lasten bij bedrijven worden
veroorzaakt door hun interbestuurlijk toezicht en uitvoeringstoezicht. Zij maken een
plan hoe het betreffende toezicht zodanig georganiseerd kan worden dat door deze
bezoeken geen extra lasten veroorzaakt worden. Dit kan door bezoeken te
combineren, een (onderdeel van een) gepland bezoek in het kader van
nalevingstoezicht te laten vervallen of door het uitvoeren van systeemtoezicht.
Bij het toezicht in de pilot zullen de verschillende wijze waarop extra lasten in het
kader van het interbestuurlijk en uitvoeringstoezicht verminderd kunnen worden,
worden uitgetest.
Ruud Vis (VWA)

Toelichting
Sommige toezichthoudende instanties controleren het functioneren van organisaties die publieke
taken uitvoeren (uitvoeringstoezicht zoals toezicht op vleeskeuring door KDS bij zelfslachtende
slagers.) Daarnaast kan de rijksoverheid uitvoering van publieke taken overlaten aan decentrale
overheden. Vervolgens wordt op de uitvoering van dit toezicht, toezicht gehouden door
rijkstoezichthouders. Dit is het zogenaamde interbestuurlijke toezicht (bijvoorbeeld het uitvoeren
van het toezicht WM door gemeente en provincie). In het kader van deze vormen van toezicht
worden inspectie bij bedrijven gehouden. Hierdoor hebben bedrijven onnodige lasten, die niet aan
het eigen functioneren gerelateerd zijn. Verificaties ter plaatse blijven in het kader van het
interbestuurlijk toezicht of het uitvoeringstoezicht ook in de toekomst misschien noodzakelijk.
Echter door slimmer gebruik te maken van dit controlemoment en de vrijgekomen informatie te
delen of het bezoek af te stemmen met bezoeken in het kader van nalevingstoezicht kunnen de
totale toezichtlasten voor een toezichtgenieter beperkt blijven. In sommige gevallen kan door het
gebruik van gegevens van een bezoek in het kader van nalevingstoezicht de verificatie in het
kader van het interbestuurlijk toezicht en uitvoeringstoezicht op afstand plaatsvinden.
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Doelstellingen
Beleefde last
Bedrijven ervaren het als oneerlijk wanneer zij de lasten moeten dragen voor de controle van een
instantie waar zij geen invloed op hebben. Doordat het interbestuurlijk toezicht en
uitvoeringstoezicht binnen de totale toezichtregime niet meer voor lasten zorgen zal dit gevoel van
onrechtvaardigheid doen verminderen.

Feitelijke last
Doordat de extra lasten die in het kader van het interbestuurlijk toezicht en uitvoeringstoezicht bij
bedrijven door de afstemming met het nalevingstoezicht verdwijnen, verminderen de feitelijke
lasten.
Randvoorwaarden
Gemeenschappelijke planning.
toezichtgenieters. Gebruik EDP

ICT-Mogelijkheden voor data- en informatie-uitwisseling over

Uitvoering
VROM en VWA testen in de pilot de verschillende manieren om de extra lasten van het
interbestuurlijk toezicht en uitvoeringstoezicht te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan:
•

•

•

Bezoek in het kader van interbestuurlijk toezicht of uitvoeringstoezicht door
gemeenschappelijke plannen samen laten vallen met bezoek nalevingstoezicht (van eigen
of andere dienst!)
Verkregen informatie in het kader van interbestuurlijk toezicht of uitvoeringstoezicht delen,
waardoor een onderdeel of een geheel bezoek in het kader van het nalevingstoezicht (van
eigen of andere dienst!) kan vervallen.
Door gebruik van gemeenschappelijke EDP-informatie (zie aanbeveling EDP) of data van
andere bezoekende diensten kan de verificatie in het kader van interbestuurlijk toezicht of
uitvoeringstoezicht op afstand plaatsvinden.
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5. Integrale concernbenadering
Aanbeveling

Verminderen lasten inzake het nalevingstoezicht door een concern van bedrijven
als één toezichtsobject te benaderen in plaats van separate bedrijven.

Draagt bij aan:

vermindering beleefde last ; efficiënter toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Met name VWA en AID, maar zou later ook bij andere toezichthouders toepasbaar
zijn

Implementatieperiode 20082012

In de toezichtarrangementen zal concerntoezicht ingepast moeten worden. Per
deeldomein zal onderzocht moeten worden in hoeverre concerntoezicht toepasbaar
is. Ook zal de relatie tussen concerntoezicht en Toezicht op Controle gelegd
moeten worden. Dit zijn geen losstaande onderwerpen.

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

In de pilot wordt het voorgestelde nieuwe regime getest

Rik Herbes

Toelichting
Concerntoezicht
Het woord dook voor het eerst op in 2003 toen de VROM-Inspectie een interne ketencontrole
uitvoerde bij een landelijk afvalconcern. Eén van de problemen waar de inspecteurs tegen aan
liepen was dat het bedrijf een acceptatieprocedure voor bedrijfsafval moest laten goedkeuren voor
zes vestigingen in vier provincies. Het bedrijf leverde één voorstel voor een procedure af bij de
provincies. Logisch, want de vestigingen hanteerden intern dezelfde werkwijze en leken sterk op
elkaar. De procedures werden echter verschillend beoordeeld. De ene provincies keurde goed, de
ander oordeelde dat de procedure onvolledig was. Naast het verschil in beoordeling van gelijke
situaties kan concerntoezicht ook leiden tot een meer efficiënt gebruik van toezichtscapaciteit (een
controle kan met kennis van een eerder beoordeelde (identieke) situatie leiden tot tijdwinst). Als we
nog een stap verder gaan, dan kan bij vertrouwen in het zelfcontrolesysteem van het concern de
inspecties bij alle vestigingen van het concern worden uitgevoerd bij slecht enkele vestigingen.
Deze controles staan dan als voorbeeld voor het gehele concern. Een dergelijke situatie wordt
binnen de VWA al toegepast op formule bedrijven. Bekende formules zijn bijvoorbeeld de AH of
McDonalds.
Ook in het toezichtarrangement diervoeder is concerntoezicht opgenomen. Indien een concern
meerdere vestigingen heeft, waar in elke vestiging hetzelfde HACCP-plan wordt gebruikt, is
bepaald dat dit plan op concern-niveau wordt beoordeeld. Daarna wordt op elke vestiging de
implementatie van dit concernplan op de werkvloer onderzocht. Voor de toekomst zou dit kunnen
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worden uitgebreid met de formulegedachte: als het concern goed scoort, kan het toezicht worden
uitgevoerd bij slechts één of enkele vestigingen.
Een aparte vorm van concerntoezicht zou gezien kunnen worden in Toezicht op Controle bij
kwaliteitssystemen. Als we het kwaliteitssysteem als concern zien, en we voldoende vertrouwen in
het concern/systeem hebben, zou je het toezicht bij enkele van de leden van het systeem kunnen
uitvoeren.
Overigens past deze ontwikkeling ook in de nieuwe visie op toezicht van de VWA. In de
toezichtsdriehoek zou een goed functionerend concern in de groene sectie zitten, met een daaraan
aangepast toezicht.
Doelstellingen
Beleefde last
Door op een hoger niveau de controles te starten merkt de toezichtgenieter dat hij of zij te maken
heeft met verminderde toezichtslast en een eenduidige overheid.
Randvoorwaarden
Combinatie met andere projecten, zoals Toezicht op Controle
Uitvoering
In samenwerking met o.a. HI L&G zal een gezamenlijke notitie opgesteld worden om te komen tot
een verdere uitwerking in de praktijk van systeemtoezicht.
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6. Gemeenschappelijke risicoanalyse

Aanbeveling

Betrokken toezichthoudende maken een gezamenlijke risicoanalyse

Draagt bij aan:

vermindering beleefde last, efficiënter toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle toezichthoudende instanties

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

De toezichthoudende instanties dragen zorg voor een (gezamenlijke) afgestemde
risicoanalyse per 2009

Voor de pilot komt een separate gezamenlijk risicoanalyse.

R.Herbes

Toelichting
De risicoanalyses van de toezichthoudende instanties vinden thans los van elkaar plaats, waardoor
afstemming van het toezicht moeilijk is. Een gemeenschappelijke risicoanalyse gepaard gaande
met een afgestemd gemeenschappelijk jaarplan zijn belangrijke stappen om te komen tot eenduidig
toezicht. Door afstemmen van deze zaken wordt systematisch en programmatische samenwerking
bewerkstelligd.
Doelstellingen
Beleefde last
Door de afstemming van de jaarplannen wordt van te voren een integraal toezichtregime
vastgesteld. De afgestemde planning is de basis voor de communicatie met de toezichtgenieters
die een integraal en eenduidig overzicht krijgen van het toezicht waarmee ze te maken krijgen.
Efficiëntie
Het maken van een gezamenlijk risicoanalyse afstemmen gevolgd door het opstellen van een
gezamenlijk jaarplan dragen bij tot een gestroomlijnde en efficiënte verdeling van middelen.
Literatuur
Randvoorwaarden
Integratie planning en gemeenschappelijk planningbureau
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Uitvoering
De jaarplanmakers. van betrokken diensten beginnen in 2008 met de afstemming van de risico’s
voor de jaarplannen 2009, naarmate meer van de randvoorwaarden binnen de vleesketen
bewerkstelligd worden vindt verdere integratie plaats.
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7. Afstemmen jaarplannen
Aanbeveling

Betrokken toezichthoudende instantie stemmen jaarplannen af

Draagt bij aan:

vermindering beleefde last, efficiënter toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle toezichthoudende instanties

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

In de jaarplannen vanaf 2008 word de planning voor de vleesketen en overige
samenwerkingsdomeinen in de jaarplannen weergegeven. Zodra diensten werken
met een gemeenschappelijk informatiesysteem en volledig gedeelde risicoanalyse
worden de jaarplannen geïntegreerd.
Voor de pilot komt een aparte, volledig geïntegreerde planning voor het toezicht

R.Herbes

Toelichting
De planning van de toezichthoudende instanties vinden los van elkaar plaats, waardoor
afstemming van het toezicht moeilijk is. Een gemeenschappelijke planning en afstemming van de
jaarplannen is een belangrijke stap om te komen tot eenduidig toezicht. Door de afgestemde en
later geïntegreerde jaarplannen wordt systematisch en programmatische samenwerking
bewerkstelligd.
Doelstellingen
Beleefde last
Door de afstemming van de jaarplannen wordt van te voren een integraal toezichtregime
vastgesteld. De afgestemde planning is de basis voor de communicatie met de toezichtgenieters
die een integraal en eenduidig overzicht krijgen van het toezicht waarmee ze te maken krijgen.
Efficiëntie
Het afstemmen van de jaarplannen zorgen voor een gestroomlijnde en efficiënte verdeling van
middelen.
Literatuur
Randvoorwaarden
Integratie planning, gemeenschappelijke risicoanalyse, gemeenschappelijk planningbureau
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Uitvoering
De jaarplanmakers van betrokken diensten beginnen in 2008 met de afstemming voor de
jaarplannen 2009, naarmate meer van de randvoorwaarden binnen de vleesketen bewerkstelligd
worden vindt verdere integratie plaats.
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8. Gemeenschappelijk planningbureau
Aanbeveling

De toezichthoudende instanties maken gebruik van een gemeenschappelijk
planningbureau

Draagt bij aan:

vermindering beleefde last, efficiënter toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle toezichthoudende instanties

Implementatieperiode 20072009

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

De toezichthoudende instanties maken vanaf 2007 op basis van de gedeelde
risicoanalyse hun informatiebehoefte bekend bij het gezamenlijke planningbureau.
Vervolgens maakt dit bureau een integrale planning voor toezichtbezoeken.
Bij de pilot zal de planning worden gedaan door het Combibureau dat opgezet is
door de AID
B. van Duijvenvoorde

Toelichting
Toezichthoudende instanties stemmen momenteel hun planning alleen op projectbasis af. Dit kan
zorgen voor een niet eenduidig beeld van de overheid, daarnaast is voor een efficiënte en
effectieve data- en informatie-uitwisseling een afstemming van bezoeken noodzakelijk. (Wie haalt,
wanneer welke data op? Welke informatie komt wanneer beschikbaar?). Een gemeenschappelijk
planningsbureau is dus een onmisbare schakel bij de optimalisatie van het toezicht.
Doelstellingen
Beleefde last
Door de planning van bezoeken, komt er meer inzicht ten aanzien van het toezichtregime van een
toezichtgenieter. De planning van bezoeken wordt door het planningsbureau met de
toezichtgenieter gecommuniceerd. Hierbij wordt aangegeven wanneer bezoeken plaats zullen
vinden en wat de kans is op onaangekondigde bezoeken. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de
toezichtgenieter.
Efficiënter toezicht
Door een gezamenlijke planning (gekoppeld aan een informatiesysteem, een gemeenschappelijk
dossier en een gemeenschappelijke risicoanalyse) kan onnodig toezicht bij goed nalevende
bedrijven voorkomen worden.
Randvoorwaarden
Gemeenschappelijk planning bureau
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Uitvoering
Er wordt onderzocht in welke mate het combibureau van de AID in toekomst de planning op zich
kan nemen van het totale toezicht in de vleesketen. De opgedane kennis en ervaring van het
Combibureau komen hierbij goed van pas.
• In eerste instanties zullen keuringen op verzoek blijven bij de dienst waar dit tot nu toe belegd
is. Wel is het goed om de planning van die keuringen bij de Backoffice langs te laten komen
om te onderzoeken of iets in gezamenlijkheid dan wel meegenomen kan worden bij het
keuringsbezoek..
• Belangrijk is dat bestanden op uniforme wijze worden aangeleverd.
• Verder is de Backoffice afhankelijk van de ontwikkelingen op ICT gebied.
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9. Specialisten in ‘electronic data processing’ (EDP) ondersteunen de
toezichthoudende instanties door het ontsluiten van en oordelen over
de (elektronische) administratie van een bedrijf
Aanbeveling

Specialisten in ‘electronic data processing’ ondersteunen de toezichthoudende
instanties door middel van het ontsluiten van en oordelen over de (electronische)
administratie van een bedrijf.

Draagt bij aan:

Vermindering feitelijke en beleefde last, efficiënter en effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

Alle bedrijven in de vleesketen met name de bedrijven met een geavanceerd
accounting informatiesysteem.

Betrokken instanties

Allen

Implementatieperiode 2007 De diensten komen de komende periode met een duidelijke omschrijving van hun
informatiebehoefte. Bij de verdere afstemming van het toezicht de komende jaren
-2012
wordt bekeken waar en in welke mate EDP-ontsluiting ingezet moet worden.
Getest in pilot
Contactpersoon
focusgroep

Bij de pilot kan bij de grote bedrijven gebruikt gemaakt worden van gezamenlijke
EDP-specialisten voor een eenmalige ontsluiting van de administratie.

Luit Scholma (VWA)

Toelichting
Een team EDP-specialisten krijgt binnen het toezicht de rol de informatie uit het accounting
informatiesysteem van een bedrijf zodanig inzichtelijk te maken dat het aansluit bij de
informatiebehoefte van de verschillende toezichthouders.Tevens velt de EDP-specialist een
oordeel over de betrouwbaarheid van deze informatie. Uit de analyse blijkt dat de verschillende
diensten praktisch altijd informatie nodig hebben uit de (elektronische) administratie van een bedrijf.
Deze informatie is van eminent belang bij het vaststellen of een bedrijf zich houdt aan de geldende
wet- en regelgeving. Binnen de vleesketen is de informatie bijvoorbeeld nodig voor het uitvoeren
van een degelijke controle aangaande het in- en uitslagregister en om te kunnen controleren of in
het kader van risicobeheersing het bedrijf de interne traceerbaarheid van de goederenstroom
voldoende geborgd heeft. Door EDP gerangschikte en geordende informatie geeft dus inzicht in
stromen binnen het bedrijf welke een bepaald risico met zich mee dragen aangaande
voedselveiligheid, milieu en waterhuishouding. De tegengestelde bijbehorende financiële stromen
zijn van belang in het kader van het toezicht aangaande fiscale en subsidieregelingen (bijvoorbeeld
slachtpremie).
Momenteel is het niet altijd gemakkelijk de juiste informatie boven tafel te krijgen en een oordeel te
vellen over de betrouwbaarheid van de informatie. Door gezamenlijke specialisten in te zetten die
getraind zijn in het beschikbaar maken van specifieke informatie uit een elektronische administratie
en daarbij een oordeel kunnen vellen over de betrouwbaarheid van deze informatie kunnen de

98

andere toezichthouders zich beperken tot een inhoudelijk oordeel over de data. Tevens is daardoor
het vergaren van de bewijslast en het leggen van verbanden eenvoudiger.
Een substantieel voordeel van EDP is tevens dat indien samenwerkende diensten controles willen
voorbereiden de uiteindelijke slagkracht van deze controles veel groter is dan wanneer iedere
dienst apart zijn gegevens boven water moet halen. De toegankelijkheid van de informatie is groter,
de voorbereiding is daardoor beter en sneller. Hiermee kan de totale bezoektijd van de
verschillende diensten omlaag en kunnen zij tevens gerichter een selectie maken in de te
inspecteren onderdelen. Het LOM project Ketenhandhaving Dierlijke Vetten heeft mede gediend als
voorbeeld (en is als zodanig mede als pilot te beschouwen) van een ketenhandhavingsproject
waarin samenwerkende rijksinspecties de mogelijkheden van EDP hebben kunnen aanwenden
om de slagkracht van de inspectie te vergroten.
Doelstellingen
Feitelijke last
Doordat de EDP-specialisten getraind zijn in een efficiënte informatieontsluiting en omdat zij
informatie verzamelen voor de verschillende toezichthouders gaat de totale duur van
administratieve controle omlaag.
Beleefde last
De keren dat diensten afzonderlijk van elkaar de (elektronische) administratie willen bevragen gaat
omlaag. De inzet van specialisten die de betrouwbaarheid van private kwaliteitsystemen en
bijbehorende informatieopslag kunnen beoordelen, biedt mogelijkheden voor toezicht op controle.
Hierdoor krijgen de bedrijven in de vleesketen meer ruimte hun kwaliteitsborging naar eigen inzicht
in te vullen, wat aansluit bij hun verantwoordelijkheden.
Efficiënter én effectiever toezicht
Een substantieel voordeel van EDP is tevens dat indien samenwerkende diensten controles willen
voorbereiden de uiteindelijke slagkracht van deze controles veel groter is dan wanneer iedere
dienst apart zijn gegevens boven water moet halen. De toegankelijkheid van de informatie is groter
, de voorbereiding is daardoor beter en sneller. Hiermee kan de totale bezoektijd van de
verschillende diensten omlaag en kunnen zij tevens gerichter een selectie maken in de te
inspecteren onderdelen.
Literatuur;
Factsheet LOM project Ketenhandhaving Dierlijke Vetten 2006
Randvoorwaarden
Gemeenschappelijke planning, infrastructuur data-uitwisseling
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Uitvoering
De diensten brengen hun eigen informatiebehoefte in kaart en geven aan bij welk type bedrijven en
in welke mate zij ondersteuning van een EDP-er willen. Vervolgens wordt er een
gemeenschappelijke EDP-pool opgericht waar die bij het gezamenlijke toezicht ingezet kunnen
worden.
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10. Intensivering van het Toezicht op Controle
Aanbeveling
Draagt bij aan:

Het intensiveren van het proces Toezicht op Controle
vermindering beleefde last ; efficiënte ren effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

VWA

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

Stakeholders stellen in overleg met de overheid een agenda op voor 2008 en 2009

Nee

Stakeholders en VWA

Toelichting
Het reeds in gang gezette proces ten aanzien van Toezicht op Controle zal worden geïntensiveerd.
Toezicht op Controle zal zeker niet in alle gevallen bijdragen aan lastenvermindering aan
bedrijfszijde, doch wel aan de beleefde last en het efficiëntere en effectievere toezicht. Het initiatief
ligt bij het bedrijfsleven doch van de overheid mag en kan een actievere houding verwacht worden
door onder andere aan te geven. Zolang de overheid geen enkele zekerheid of garantie kan geven
over de baten van bepaalde systemen, blijft de prikkel voor het bedrijfsleven om de mogelijkheden
voor toezicht op controle mee te nemen bij de keuze voor een bepaald systeem laag.
In het beleidskader ‘Toezicht op Controle’ van het Ministerie van LNV uit 2005 28 wordt gesteld dat
er op het terrein van het overheidstoezicht kansen zijn voor bedrijven om initiatieven te ontplooien
en dat er signalen zijn dat het bedrijfsleven dergelijke initiatieven wil nemen, om de
(administratieve) last van het grote aantal verschillende controles te verminderen. Door “toezicht op
controle” uit te oefenen kan aan de nieuwe rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven vorm
gegeven worden. Het bedrijfsleven pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid voor het voldoen
aan de normen op en schept daartoe ook controlesystemen. De overheid oefent in het verlengde
hiervan toezicht uit op deze systemen en hun naleving.

28

Ministerie van LNV (2005), Beleidskader Toezicht op Controle, Den Haag
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Doelstellingen
Beleefde lasten
De primaire verantwoordelijkheid ( =veiligheid, kwaliteit en gezondheid van mens en dier ) van
producerende bedrijven ligt bij de bedrijven zelf. Wanneer deze verantwoordelijk ingevuld wordt
door middel van bedrijfs- of sector eigen controlemechanismen dragen deze stellig bij tot
vermindering van beleefde lasten. Het bedrijfsleven maakt immers zelf de afwegingen. Zeker
wanneer de overheid het toezicht op deze controle mechanismen effectief en efficiënt ( EDP en
afgesproken standaarden ) uitvoert ontstaat er een ideale balans in verantwoordelijkheden en
lasten.

Randvoorwaarden
Sommige vertegenwoordigers van toezichthoudende instanties menen dat het actief onderzoeken
van de mogelijkheden voor toezicht op controle en het ontwerp van een toetsingskader voor private
systemen niet tot de taken van de overheid behoren. Dit lijkt echter haaks te staan op de
kaderstellende visie op het toezicht uit 2005. Hier kan uit afgeleid worden dat de overheid geacht
wordt actief te onderzoeken in welke mate private kwaliteitssystemen een plaats te geven binnen
het toezichtregime.
Drie hobbels die in verschillende verkennende onderzoeken 29 naar de mogelijkheden voor toezicht
op controle binnen het agro-foodcomplex naar voren komen zijn:
• het gebrek aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven;
• de grote variëteit in en gebrek aan kennis over private controle- en kwaliteitsystemen;
de moeilijke opgave voor de overheid om tot eenduidige eisen te komen voor kwaliteitssystemen
die binnen het nieuwe toezichtregime een plaats zouden kunnen krijgen.
Daarnaast draagt de sectorale indeling van het overheidstoezicht niet bij aan de vorming van een
eenduidige visie maar met de ingezette samenwerkingsinitiatieven van de toezichthoudende
instanties wordt er aan dit probleem gewerkt.
Uitvoering
Door het actief ter beoordeling aanbieden van kwaliteitssystemen kan het bedrijfsleven zelf ook
bijdragen aan het vormgeven van een normatief overheidskader ten aanzien van toezicht op
controle. In feite gebeurt dit momenteel bij de zogenaamde gidsen van goede praktijken die door
verschillende organisaties worden ingediend in het kader van de General Food Law. In deze
verordening is opgenomen dat het toezichtregime naar beneden kan worden bijgesteld wanneer
het bedrijf aan de toezichthoudende autoriteit een bevredigende gids van goede praktijken kan
overleggen. In feite is hier sprake van een juridische verankering van het concept toezicht op
controle. Ook uit verordening 882/2004 (zie tekstbox ..) blijkt dat de Europese wetgeving een
grondslag biedt voor het aanpassen van het toezichtregime op private controlesystemen.

29

O.a. LEI (2007), Nieuwe rollen, nieuwe kansen en LEI (2006); Voedselveiligheid, ketens en toezicht op controle,
Wageningen
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De vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties denken dat op de korte termijn binnen
de vleesketen de meeste kansen liggen voor het aanpassen van het toezichtregime op
ketengerichte kwaliteitssystemen. Zij verwachten dat door de organisatie van het huidige toezicht
managementsystemen als ISO zeker op de korte termijn geen grote rol zullen spelen bij het
toezicht op controle. Als het bedrijfsleven voor deze systemen in deze context wel een rol
weggelegd zien zullen zij dit actief bij de overheid aan moeten kaarten.
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11. Eenduidige communicatie
Aanbeveling
Draagt bij aan:

De toezichthoudende instanties komen tot een eenduidige communicatie
vermindering beleefde last

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle toezichthoudende instanties

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

De toezichthoudende instanties ontwikkelen gezamenlijk een protocol voor de
communicatie vooraf aan een bezoek, tijdens een bezoek en na afloop van een
bezoek. Elk bezoek krijgt een uniek nummer volgens een vaste standaard,
waardoor de status van het toezicht (aankondiging verzonden, bezoek,
terugkoppeling in behandeling, terugkoppeling verzonden) door zowel frontoffice als
de toezichtgenieter ‘real time’ te achterhalen is.
Bij de pilot zal de communicatie volledig eenduidig plaatsvinden.

Ruud Vis (VWA)

Toelichting
Toezichthoudende instanties hanteren allen hun procedures voor de communicatie met de
toezichtgenieters. Toezichtgenieters klagen over het ontbreken of onduidelijke terugkoppeling na
bezoeken, of slechte informatievoorziening voorafgaand en tijdens bezoeken. Door een
gemeenschappelijk protocol voor de informatievoorziening, met een eenduidige standaard voor de
gewenste kwaliteit verdwijnt deze ergernis bij toezichtgenieters. Doordat de diensten gedwongen
worden volgens een vaste standaard te werken, kan de kwaliteit van de terugkoppeling ook beter
vastgesteld worden. Natuurlijk moet de wijze van terugkoppeling passen binnen de regels van de
Algemene Wet Bestuursrecht. Verder moet er binnen de standaard ruimte blijven voor
noodzakelijke procedurele verschillen, die bij verschillende typen toezicht horen. Het kan een taak
van de frontoffice (troubleshooter) worden om klachten ten aanzien van een onduidelijke
terugkoppeling in ontvangst te nemen. Een format wat hierbij zou passen is standaard briefpapier
met een algemeen gemeenschappelijk logo en een telefoonnummer voor vragen en klachten over
het toezicht en de terugkoppeling. Aan de rechterzijde van het papier kan het logo van de
specifieke toezichthoudende instantie, met inhoudelijke contactgegevens over het individuele
bezoek geplaatst worden. Bij een gedeeld informatiesysteem is het mogelijk elk bezoek via een
vaste standaard van een uniek nummer te voorzien. Binnen enkele jaren moet het mogelijk zijn
voor de frontoffice om op basis van dit nummer direct inzicht te krijgen in de status van de
terugkoppeling (bijvoorbeeld ‘in behandeling,’ of ‘verzonden’) en bijbehorende contactgegevens.
Het is wenselijk dat de toezichtgenieter via zijn unieke webpagina op basis van dit nummer ook
inzicht krijgt in de status van het ondergane bezoek en bijbehorende status van de controlecyclus.
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Doelstellingen
Beleefde last
Door de afstemming van de communicatie merkt de toezichtgenieter dat hij of zij te maken heeft
met een eenduidige overheid. Door een vaststaande communicatieprocedure weet de
toezichtgenieter wat verwacht kan worden, wat zekerheid geeft. Daarnaast krijgt hij de mogelijkheid
‘real time’ te verifiëren hoe het met zijn terugkoppeling staat. Dit zorgt voor transparantie waarmee
de overheid aantoont kwaliteitsborging ten aanzien van de communicatie na te streven. Bij de
gemeenschappelijke frontoffice kunnen klachten, onafhankelijk van de diensten, over gebrekkige
terugkoppeling in behandeling genomen worden. Zo kan ook over een langere periode bekeken en
vergeleken worden hoe de diensten op het gebied van toezichtcommunicatie presteren. Als een
dienst er in negatieve of positieve zin uitspringt, kan er gerichte kennisuitwisseling tussen de
diensten plaatsvinden op basis waarvan de gemiddelde kwaliteit van de communicatie in het kader
van toezicht om hoog gaat.
Randvoorwaarden
Gedeeld protocol/format. Gedeeld planningsysteem, met unieke ‘controle’-nummers.
Uitvoering
Een focusgroep van de verschillende diensten en brancheorganisaties uit de vleesketen komt
uiterlijk juni 2007 met een plan hoe tot eenduidige communicatie kan worden gekomen. Hierbij
wordt ingegaan op de technische aspecten (benodigde ict-applicaties) en op de kwalitatieve
aspecten (wat is een duidelijke wijze van terugkoppeling). Voor het eerste aspect is het raadzaam
leden van de werkgroep E-inspecties bij de focusgroepen te betrekken. Voor het tweede aspect is
een vertegenwoordiging van een communicatie-expert gewenst. In het algemeen verdient het de
aanbeveling dat in de focusgroep input krijg van een jurist die de wettelijke randvoorwaarden die bij
de communicatie in het kader van toezicht gelden.
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12. Integratie informatieketens door gedeelde taxonomie
Aanbeveling
Draagt bij aan:

Rapportages en aangiftes vinden plaats met behulp van open standaarden
Vermindering feitelijke en beleefde last, efficiënter toezicht, effectiever toezicht,
betere kwaliteit van gegevens

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

AID, Waterschappen, Decentraal toezicht, VWA, Waterschappen, VROM-I,
Branche organisaties, Private software ontwikkelaars,

Implementatieperiode 20102012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

In 2007 wordt begonnen met het ontwikkelen van een agro-extensie van de
Nederlandse Taxonomie die in het kader van XBRL-NTP is ontwikkeld. Deze
taxonomie bevat open standaarden voor diverse rapportageverplichtingen ten
aanzien van de WM en aangiftes van lanbouwsubsidies en verontreinigingsheffing.
Verder worden standaarden opgesteld voor kwaliteitsborgingsystemen door de
keten.
Ja

Paul Raven

Toelichting
Uit de analyse blijkt dat er in het kader van verschillende wet- en regelgeving diverse
rapportageverplichtingen voor bedrijven gelden of dat er verplichte aangiftes gedaan moeten
worden. Voor de general food law moeten bedrijven kunnen voldoen aan bepaalde eisen ten
aanzien van tracking en tracing. Verder blijkt dat met name de grote bedrijven in de vleesketen
(slachthuizen, mengvoederbedrijven) gebruik maken van geavanceerde accounting
informatiesystemen. Door het ontwikkelen van open standaarden voor de dataopslag van
gegevens kan in de toekomst aan verschillende informatiebehoeften voldaan worden op basis van
dezelfde dataset. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie om te voldoen aan rapportages en
aangiftes aan de overheid en de eisen rondom tracking en tracing.
Doelstellingen
Feitelijke last
De bedrijven hoeven minder capaciteit in te zetten voor het genereren van de informatie voor de
overheid uit de verzamelde gegevens. Bij nieuwe applicaties uit de markt, kunnen bedrijven
makkelijk overstappen, omdat het risico van het verlies van data of noodzakelijke ingewikkelde
dataconversie niet meer aan de orde is.
Beleefde last
Op basis van een (vaste) dataset wordt voldaan aan de informatieverplichting aan de overheid. Dit
vergroot het gevoel van efficiëntie en eenduidigheid. Er is geen sprake meer van dubbele
handelingen, onnodig aanleveren van gegevens (bv. I&R), meerdere malen aanleveren van
dezelfde gegevens en dubbele verwerking.
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Efficiënter toezicht
De overheid heeft door de gestandaardiseerde aangiftes en informatie-uitwisseling minder lasten
bij het verwerken van deze informatie. Indien informatiesystemen van slachthuizen en
mengvoederbedrijven als betrouwbaar worden beoordeeld en de meetgegevens van deze
bedrijven zijn gestandaardiseerd kunnen de verificaties van de opgaven van de Wvo-vergunning
door de waterschappen voor een groot deel op benchmarkbasis geschieden.
Effectiever toezicht
De overheid krijgt meer gestandaardiseerde dus beter vergelijkbare informatie. Hierdoor kunnen
betere en betrouwbaardere benchmarks uitgevoerd worden.
Literatuur
http://www.xbrl-ntp.nl/publicaties/
http://www.gs1.nl/ (tracking & tracing)
http://www.trackingtracing.info/
Randvoorwaarden
Open standaarden, gedeelde taxonomie, digitale infrastructuur, beschikbare software.
Uitvoering
De diensten en relevante werkgroepen zoals de werkgroep IT richten samen met
brancheorganisaties uit de vlees- (voedsel)keten en private partijen (kwaliteit borgende partijen en
softwareleveranciers) een werkgroep op. Deze werkgroep zal vanaf september 2007 in een
publiek-private samenwerking een gedeelde taxonomie en de daarbij horende open standaarden
ontwikkelen. Deze taxonomie zal een onderdeel vormen van de agro-extensie van de Nederlandse
taxonomie die momenteel in ontwikkeling is. De overheid heeft zichzelf de doelstelling tot 25%
lastenvermindering gesteld en streeft daarnaast efficiënter en effectiever toezicht na. Om dit in de
vleesketen te behalen een efficiënte en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen overheid en
bedrijfsleven en overheidinstanties onderling noodzakelijk. Een gedeelde taxonomie en daarbij
horende open standaarden zijn essentieel om te komen tot de benodigde informatie-uitwisseling.
Door het grote belang en de wederzijdse afhankelijk is een actieve rol van de overheid binnen de
PPS gewenst en gerechtvaardigd.
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13. Diensten hebben een gedeeld informatiesysteem
Aanbeveling

Draagt bij aan:

Diensten maken gebruik van een gedeeld informatiesystemen om toegang te
krijgen tot elkaars gegevens
Vermindering feitelijke last, omdat hiermee mogelijk is te zorgen dat niet meer dan 2
bezoeken per jaar worden afgelegd. Indien er sprake is van gegevens die door het
bedrijf moeten worden aangeleverd aan de toezichthouder, is er nog extra sprake
van een aanzienlijke lastenvermindering. Fors efficiënter en effectiever toezicht.

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Alle toezichthoudende instanties, programma elektronische overheid (e-overheid)

Implementatieperiode 20082012

Zodra de basisregisters een feit zijn, kunnen de diensten o.a. gebruik maken van
dezelfde unieke identificatie van bedrijven, objecten, voertuigen enz. Hiermee kan
de gegevensuitwisseling binnen het domein aanzienlijk verbeteren. Het gebruik van
een gemeenschappelijk informatiesysteem (voortbordurend op het Digitaal Dossier,
de Verwijsindex en het Bezoekinformatiesysteem uit het huidige programma eInspecties) kunnen volledig worden uitgenut.

Getest in pilot

In de pilot worden de objecten van toezicht vastgesteld en geïdentificeerd en wordt
door de deelnemende diensten gewerkt met een tijdelijk gemeenschappelijk
informatiesysteem. In de pilot zal gebruik gemaakt worden van het Digitaal Dossier,
zoals dat bij de AID is ontwikkeld en ook in het domein Wegvervoer wordt gepilot.
De inzet van het Bezoekinformatiesysteem wordt ook overwogen.

Contactpersoon focusgroep

J. Van Blaricum (VWA)

Toelichting
Er is weinig systematische gegevensuitwisseling tussen de verschillende toezichthoudende
instanties die actief zijn in de vleesketen. Hierdoor is kennis gefragmenteerd en zijn integrale dataanalyses eerder uitzondering dan regel. Als ze wel plaatsvinden, gaat is dit zeer arbeidsintensief.
Door een gemeenschappelijk informatiesysteem kunnen kruisverbanden gelegd worden, kan
gebruik gemaakt worden van elkaars data en informatie en kan het toezicht gerichter plaatsvinden.
Doelstellingen
Feitelijke last
Diensten kunnen op basis van gegevens en informatie uit het gedeelde informatiesysteem met een
minder lang bezoek in hun informatiebehoefte voorzien in enkele gevallen kan een bezoek zelfs
achterwege blijven en het toezicht volledig ‘achter het bureau’ plaatsvinden.
Effectiviteit
Door integrale analyses (het zoeken van kruisverbanden) op basis van een gedeeld
informatiesysteem worden benchmarks mogelijk en kan het toezicht effectiever ingezet worden.
Tevens wordt het hiermee mogelijk om meer risico gestuurd toezicht op te zetten en zelfs
geïntegreerde risico-analyses uit te voeren.
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Efficiëntie
Gegevens en data hoeven niet meer fysiek opgehaald te worden wat tijd scheelt. Toezichthouders
kunnen beter voorbereid een onderzoek in wat de efficiëntie ook ten goede komt. Ook wordt het
mogelijk om onverwachte en onvoorbereide controles uit te voeren, omdat de gegevens op de plek
van controle altijd van elk inspectieobject opvraagbaar zijn. Dit is nu onmogelijk, omdat hiervoor
een volledig archief meegenomen zou moeten worden.
Literatuur
www.stroomlijningbasisgegevens.nl,
Randvoorwaarden
Gemeenschappelijke basisgegevens (bij voorkeur Basisregisters); Infrastructuur
informatiesysteem; Borging kwaliteit dataverzameling verschillende diensten;

voor

Uitvoering
E-Inspecties zorgt in samenwerking met de toezichthoudende instantie voor een infrastructuur die
als basis kan dienen voor een gemeenschappelijk informatiesysteem.
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14. Toezichtacademie (Nationaal erkend opleidingsinstituut toezicht)

Aanbeveling

Draagt bij aan:

Toezichthoudende instanties initiëren gezamenlijk de oprichting van een
opleidingsinstituut waar zowel algemene als specifieke modules in het kader van
het toezicht worden aangeboden. Dit kan in de vorm van een geheel nieuwe
toezichtacademie, of als faculteit onder een bestaande universiteit/hogeschool,
regionale politiescholen of de politieacademie.
Afname beleefde toezichtlast, efficiënter en effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

Alle toezichthouders

Betrokken instanties

Allen

Implementatieperiode 20012010

Getest in pilot

In 2010 worden de eerste lesprogramma ‘s aan een eerste lichting toezichthouders
aangeboden

Niet van toepassing

Contactpersoon focusgroep

Toelichting
Uitwisseling van informatie tussen toezichthoudende instanties gebeurt niet systematisch en het
blijkt dat diensten niet eenduidig omgaan met zaken als risicobeoordeling, de scheiding van
toezicht en opsporing en compliance assistance. Gezien het feit dat een toezichthoudende instantie
gekarakteriseerd kan worden als een professionele bureaucratie, is de houding en werkwijze van
de professionals (de toezichthouders) vooral gebaseerd op hun scholing. Het aanbieden van
verschillende gemeenschappelijke opleidingstrajecten binnen één instituut waarbij de
gemeenschappelijke basis van het toezicht aan de orde komt, vergroot de standaardisatie van het
toezicht. Verder krijgen de toezichthouders meer inzicht in de problematiek van andere werkvelden.
Ten slotte wordt er tussen medestudenten een informele basis gelegd, voor toekomstige formele
samenwerking. Dit zorgt er voor dat de kloof tussen diverse toezichtculturen te overbruggen. Voor
de kwaliteit van de opleidingen zou er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen modules
op verschillende niveaus (mbo, hbo, wo) en is het aan te raden de modules als minor of master
open te stellen voor studenten die een andere opleiding volgen (dus niet direct
overheidstoezichthouder willen worden). Te denken valt aan algemene modules rond vereisten
voor monstername, eenvoudige verificatiewerkzaamheden en modules voor auditing. Deze
modules kunnen desgewenst aangevuld worden met specialistische vakken rond voedselveiligheid,
milieu, weg en water en of chemie. De inspectieraad heeft reeds een werkgroep in het leven
geroepen die zich met de integratie van opleidingstrajecten in het kader van toezicht bezig houdt.
Het strekt tot de aanbeveling dat deze werkgroep de nieuwe integrale inrichting van het toezicht,
zoals deze door de verschillende domeinprojecten wordt voorgesteld, als uitgangspunt neemt voor
het ontwerp van een gezamenlijk opleidingstraject. Hierdoor zal de opgeleide toezichthouder
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berekend zijn op zijn toekomstige taken en verplichtingen binnen het nieuwe toezicht en breder
(binnen verschillende instanties) inzetbaar zijn.
Doelstellingen
Afname beleefde last
De toezichthouders treden door hun eenduidige opleiding en verplicht gevolgde modules ten
aanzien van communicatie eenduidig op wat het gevoel van een eenduidige en professionele
overheid versterkt. Dit zorgt voor vertrouwen in de overheid waarmee de beleefde lasten zullen
dalen.
Efficiënter toezicht
Toekomstige toezichthouders weten elkaar beter te vinden, waardoor het aantal omvangrijke topdown samenwerkingstrajecten kan afnemen. Door gemeenschappelijke opleidingen (zeker als ze
vrij in de markt worden aangeboden) zullen de diensten per saldo aan scholing minder kwijt zijn.
Door de generieke scholing zijn toezichthouders beter uitwisselbaar tussen diensten, hetgeen leidt
tot een flexibelere vacature-invulling.
Effectiever toezicht
Toekomstige toezichthouders zijn beter generiek geschoold, waardoor, in de breedste zin van het
woord, grensoverschrijdende problemen effectiever aangepakt kunnen worden. Bij calamiteiten is
het makkelijker de capaciteitsvraag in te vullen (onderlinge uitwisselbaarheid).
Literatuur
IOOV nieuwsbriefmei 03
Randvoorwaarden
Uitvoering
De toezichthoudende instanties komen uiterlijk september 2007 met een notitie over dit onderwerp.
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15. Gemeenten investeren
handhavingstructuur
Aanbeveling
Draagt bij aan:

gezamenlijk

in

een

Gemeenten werken indien nodig voor het opzetten van een professionele
handhavingstructuur samen met aangrenzende gemeenten en treden eenduidig op
bij de samenwerking rondom het toezicht
Efficiënter en effectiever toezicht

Heeft betrekking op:

het toezicht op alle bedrijven in de vleesketen

Betrokken instanties

Gemeenten

Implementatieperiode 20082012

Getest in pilot

Contactpersoon focusgroep

professionele

Gemeenten vormen, indien nodig om te voldoen aan de gewenste rol binnen het
eenduidige toezicht, met andere gemeenten een samenwerkingsverband ten
aanzien van de toezichtactiviteiten in de vleesketen.
Bij de pilot zullen de gemeenten vallend onder SEPH Noord-Brabant-Noord in een
samenwerkingsverband deelnemen.
Ruud Vis (VWA)

Toelichting
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het toezicht ten aanzien van de inrichting. Bij de
optimalisatie van het toezicht zal een belangrijk deel van de gemeenschappelijke dataverzameling
bij decentrale partijen komen te liggen. Om de kwaliteit van de dataverzameling te borgen, de
portemonnee van de gemeenten te sparen en het aantal partners bij de samenwerking te
beperken is het wenselijk dat gemeenten in een samenwerkingsverband optreden. Het spreekt
voor zich dat voor grootste gemeenten de mogelijkheden om in het kader van het toezicht de
gewenste expertise en professionaliteit te leveren over het algemeen groter zal zijn dan voor de
kleine gemeenten. Echter hoe de gemeenten zich binnen het samenwerkingsverband van centrale
en decentrale toezichthouders wensen te positioneren is hun eigen verantwoordelijkheid. Een
zekere mate van professionaliteit, eenduidigheid en standaardisatie moet hierbij wel het
uitgangspunt zijn. Dat hier (zeker voor kleinere gemeenten) een intensieve samenwerking met
aangrenzende gemeenten voor de hand ligt, spreekt voor zich.
Doelstellingen
Efficiënter toezicht
Gemeenten werken samen en investeren bijvoorbeeld gezamenlijk in toezichtexpertise. Deze
samenwerkingsverbanden kunnen zo beschikken over een breder aanbod van professionals met
verschil in expertise.
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Effectiever toezicht
De samenwerkingsverbanden zorgen voor kennisuitwisseling over de regionale problematiek.
Verder kan er vanuit de samenwerkingsverbanden naast generalisten geïnvesteerd worden in
specialisten. Dit komt de effectiviteit van het toezicht ten goede.
Literatuur
‘Regels op Maat:’ Commissie Stevens (2007)
‘Bestuurlijk toezicht herijkt’ Commissie Alders (2005)
‘Interbestuurlijk toezicht’ Michiels (2006)
Randvoorwaarden
De decentrale besturen moeten de noodzaak inzien van eenduidigheid in de handhaving op
decentraal en centraal niveau.
Uitvoering
Gemeenten zullen de komende jaren actief hun rol moeten opeisen bij het eenduidige toezicht.
Hierbij is samenwerking in veel gevallen onvermijdelijk. Het is aan de gemeenten hun
verantwoordelijkheid in dezen te nemen.
Bijlage
Eindrapport nulmeting toezichtlasten primaire sector en vleesketen door Cap Gemini.
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