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Vernieuwend met
meer effect

De VWA wil graag aan haar omgeving (en dus ook aan u) helder maken hoe zij in de komende
jaren haar taken wil uitvoeren. Daarom hebben we deze meerjarenvisie geschreven. Wij zijn een
overheidsorganisatie die niet op afstand van de burgers haar werk doet. De VWA bestaat om
de veiligheid en de gezondheid van de consument en de gezondheid van dieren te beschermen.
De veiligheid van voedingsmiddelen en van producten is tenslotte voor iedereen van direct belang.
U zult in deze meerjarenvisie niet aantreffen wát we precies gaan doen in de verschillende
sectoren. Daarvoor is onder regie van de VWA en samen met andere inspectiediensten een
meerjarig nationaal controleprogramma opgesteld. En voor de kortere termijn hebben we
daarvoor onze openbare jaarplannen. In deze meerjarenvisie zult u vooral vinden hoé de VWA
gaat werken. Hoe bepaalt de VWA wat zij wel en wat zij niet doet? Hoe kiest de VWA tussen
hard optreden en hulp bieden wanneer zij overtredingen constateert bij ondernemers? Waarom
komt de VWA niet overal? En waarom niet overal even vaak?
Deze meerjarenvisie fungeert ook voor onszelf als leidraad bij het maken van belangrijke keuzes
in de komende jaren. Deze keuzes zijn onvermijdelijk: de VWA ziet zich geconfronteerd met
de noodzaak tot krimp én met de noodzaak om in haar werk maximaal effectief te zijn. Voor dit
laatste is een aanmerkelijke investering noodzakelijk in de organisatie en haar medewerkers.
De krimp die van de VWA wordt gevraagd is fors en zal leiden tot een stevig reorganisatieproces. Daarbij zal spanning ontstaan tussen de taakuitoefening van de VWA en de te realiseren
krimp. Naast de krimp wordt in het kader van éénduidig toezicht gewerkt aan bundeling van
taken in mogelijk één LNV-toezichtorganisatie, samen met de Algemene Inspectiedienst (AID) en
Plantenziektekundige Dienst (PD).
Deze meerjarenvisie moet ons dus bij het maken van lastige keuzes ondersteunen. Uit het feit dat
we deze meerjarenvisie openbaar maken, mag u afleiden dat wij er van overtuigd zijn dat wij met
deze visie de goede keuzes kunnen maken én dat wij u graag laten zien waarom en hoe de VWA
de dingen anders wil doen. Waarbij het uitgangspunt is dat :
De VWA werkt aan veilig en gezond voedsel, veilige producten en gezonde dieren. Daartoe
brengt de VWA risico’s in beeld, beoordeelt ze, communiceert erover en maakt ze beheersbaar
in de samenleving.
drs. André Kleinmeulman, inspecteur-generaal VWA
mei 2007
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Feiten en cijfers 2006
Û Aantal inspectiepunten
– Geregistreerd: ca. 200.000
– Beschikbaar: ca. 700.000
Û Aantal inspecties
ca. 132.300
Û Aantal onderzochte monsters
ca. 480.400
Û Aantal erkenningen (in vee- en vleessector)
ca. 13.700
Û Aantal internationale meldingen van mogelijke risico’s
ca. 6.250
Û Aantal maatregelen
schriftelijke waarschuwingen, processen-verbaal
en boetebeschikkingen: 26.300
Û Top 5 consumentenklachten 2006
1. roken op de werkplek en in de openbare ruimte
2. voedselvergiftiging
3. klachten over hygiëne in restaurants e.d.
4. smaak- en/of geurafwijking van levensmiddelen
5. vreemd voorwerp aanwezig in levensmiddelen

verantwoording

Na een inleiding over taken en verantwoordelijkheden van de VWA volgt een korte
terugblik op de achterliggende periode (hoofdstuk 1 en 2). Vervolgens wordt in
hoofdstuk 3 ingegaan op de verwachtingen die burgers, bedrijven en overheid hebben
van de VWA. Hoofdstuk 4 en 5 beschrijven de gevolgen hiervan voor de invulling van
de taken van de VWA, aangevuld met de concrete plannen. In hoofdstuk 6 tenslotte,
worden de gevolgen beschreven die de meerjarenvisie heeft voor de VWA-organisatie.
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De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de overheidsorganisatie die in Nederland
toezicht houdt op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en op het
dierenwelzijn, de diergezondheid en op de wet- en regelgeving met betrekking tot
alcohol en tabak. De VWA is opgericht in 2002, en nu, bijna vijf jaar na de oprichting,
is het tijd voor een nieuwe blik vooruit. De omgeving waarin de VWA haar werk doet,
is volop in beweging. Ook de wijze waarop de VWA haar taken uitvoert, is daardoor
aan verandering onderhevig. In de meerjarenvisie 2007–2011 leest u hoe de VWA met
deze veranderingen om wil gaan.
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Voedselveiligheid
in de voedselketen
van grondstof
tot handel

De regelgeving op het terrein van voedselveiligheid is in de afgelopen jaren
integraal herzien en gemoderniseerd. Het gaat hier om voedselveiligheidseisen
aan alle schakels in de voedselproductieketen in Nederland. Van import,
diervoeders en grondstoffen, primaire bedrijven tot aan industriële
levensmiddelenbedrijven en de handel.
Centraal in deze regelgeving staat de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
om veilige levensmiddelen te produceren en verhandelen. Kwaliteit van de
uitvoering van regelgeving en het toezicht erop, vormen prioriteit voor de
Europese Commissie en de VWA.
De VWA wil de komende jaren investeren in de kwaliteit, de effectiviteit en
efficiency van het toezicht op de voedselveiligheid.
Belangrijke accenten zijn:
Û waar mogelijk en verantwoord het toezicht van de VWA afstemmen op
kwaliteitssystemen van bedrijven of ketens (toezicht op controle);
Û modernisering van hygiënecodes, o.a. in de horeca, catering en detailhandel;
Û innovatie van het toezicht:
- toezicht meer richten op risico’s voor de consument;
- VWA toezicht afstemmen op kwaliteitssystemen van bedrijven of ketens;
- invoeren bonus/malus systematiek;
- invoeren hulp bij naleving voor ondernemers;
- zwaarte sanctie afstemmen op ernst overtreding;
- openbaarmaking maatregelenbeleid VWA en controlegegevens;
Û vergaande samenwerking met andere toezichthouders in de
voedselproductieketen.

Wat is de VWA en wat doet de VWA?
De VWA is in 2002 opgericht omdat er vanuit de consumenten, de politiek en
de maatschappelijke organisaties aangedrongen werd op de vorming van één
krachtige organisatie op het gebied van het onderzoek en toezicht voor voedsel- en
productveiligheid. Dit was het gevolg van een aantal crises en incidenten op het gebied
van voedselveiligheid en diergezondheid. In 2002 werden de Keuringsdienst van Waren
en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees ondergebracht in de nieuwe VWA.
Deze twee organisaties hebben tot 2006 als werkmaatschappijen binnen de VWA
bestaan. Vanaf 1 januari 2006 zijn deze organisaties gefuseerd tot één agentschap: de
Voedsel en Waren Autoriteit. De VWA functioneert onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De opdrachtgevers zijn
het ministerie van LNV en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
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Kerntaken VWA
De missie

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

De drie kerntaken van de VWA zijn: risicobeoordeling, toezicht
en risicocommunicatie. Juist de combinatie van deze drie
taken in één organisatie bepaalt de effectiviteit, slagkracht en
deskundigheid van de VWA. Vanuit deze expertise signaleert de
VWA de ontwikkelingen en adviseert zij de ministers van LNV
en VWS.
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… risicobeoordeling

De VWA beoordeelt mogelijke risico’s op basis van
wetenschappelijke kennis en ervaring en adviseert de
ministers van LNV en VWS hierover. Een belangrijke rol is
hierbij weggelegd voor het bureau Risicobeoordeling VWA. Dit
bureau is op grond van een speciaal daartoe ingestelde wet
volledig onafhankelijk in haar advisering. Wanneer er wet- en
regelgeving voortvloeit uit deze adviezen, houdt de VWA
toezicht op de naleving ervan.
Risico’s kunnen nieuw zijn, of voortkomen uit het niet naleven
van regelgeving of een gevolg zijn van incidenten. Het bureau
Risicobeoordeling VWA coördineert namens de ministers van
LNV en VWS het onderzoek dat naar deze nieuwe risico’s wordt
gedaan in Nederland. Het bureau stuurt dergelijk onderzoek
aan, en verzorgt de integrale programmering van dit onderzoek
dat overigens wordt uitgevoerd door gespecialiseerde instituten
zoals het RIVM, het Rikilt en andere. Hoe eerder een risico
gesignaleerd wordt, hoe beter de ministers en de VWA hierop
kunnen inspelen.
De beoordeling van risico’s is onmisbaar voor de aansturing
van het toezicht. De VWA houdt intensiever toezicht naarmate
de risico’s groter zijn en minder wanneer de risico’s beperkt
zijn. Zonder risicobeoordeling kan de VWA haar toezicht niet
effectief en efficiënt inrichten.

… toezicht

De VWA bewaakt de veiligheid van voedsel en
consumentenproducten, de gezondheid van dieren en
dierwelzijn. Medewerkers van de VWA controleren of bedrijven
en instellingen zich aan de geldende wetten en regels houden.
Dat doen zij bij alle onderdelen van de productieketen, van
grondstof en hulpstof tot eindproduct of consumptie, import en
export.
Daarnaast houdt de VWA toezicht op regelgeving op het gebied
van diergezondheid en dierenwelzijn en op het gebied van
alcohol en tabak.

Waarom toezicht?

Wetten en regels worden gemaakt om daarmee
maatschappelijke doelen te realiseren of belangen te
beschermen.
Iedere burger en elk bedrijf heeft een eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de regels. Deze
regels moeten dan wel helder zijn en nageleefd kúnnen worden.
Soms kent men de regels niet of kan men ze niet goed naleven.
Het komt echter ook voor dat men niet wíl naleven. Daarom
moet de overheid in haar optreden met verstand en gevoel
opereren: zacht waar dat kan, hard waar dat moet. Dat betekent
niet dat inspectiediensten gedogen, maar ook niet dat ze altijd
(op dezelfde wijze) ingrijpen. Naarmate de risico’s groter zijn,
is preventief en strenger toezicht urgenter. De samenleving zal
dan meer begrip hebben wanneer de overheid ingrijpt. Toezicht
maakt heldere keuzes en geeft duidelijke signalen over wat wel
en niet mag. Toezicht is in die zin voorspelbaar voor burger en
bedrijf.

Het toezicht van de VWA wordt in hoge mate bepaald door
wettelijke kaders afkomstig van de Europese Unie (EU).
De belangrijkste kaders vanuit de EU zijn:
Û Algemene Levensmiddelen Verordening
Û drie Hygiëneverordeningen
Û Controleverordening diervoeders en levensmiddelen
Û Richtlijn Algemene Productveiligheid
De relevante nationale wettelijke kaders voor de VWA zijn:
Û Gezondheidswet / Staatstoezicht
Û Wet op onafhankelijke risicobeoordeling VWA
Û Warenwet
Û Destructiewet
Û Landbouwwet
Û Wet op de dierproeven
Û Bestrijdingsmiddelenwet 1962
Û Wet milieugevaarlijke stoffen
Û Drank- en Horecawet
Û Tabakswet
Û Diergeneesmiddelenwet
Û Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Û Landbouwkwaliteitswet
Û Kernenergiewet
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… risicocommunicatie

Risicocommunicatie is het informeren van doelgroepen
over bestaande en gesignaleerde risico’s, waarbij rekening
wordt gehouden met beleving van risico’s door de burger (de
zogenaamde risicoperceptie). Het doel van risicocommunicatie
is om te komen tot het beheersen en verminderen van risico’s.
Een ander doel is om risico’s in perspectief te plaatsen door
vooral objectieve informatie te verstrekken. Natuurlijk doet
de VWA dit op basis van betrouwbare, wetenschappelijk
verantwoorde informatie.

De VWA opereert in een internationale context. Nederland
is een sterk importerend en exporterend land en binnen
de Europese Unie (EU) is sprake van een vrije interne
markt. Daarom is het merendeel van de wetten en regels
waarop de VWA toeziet, afkomstig vanuit de EU en heeft
de EU een verantwoordelijkheid voor risicobeoordeling en
risicocommunicatie. De VWA werkt intensief samen met
haar Europese zusterorganisaties, de Europese Commissie,
de EFSA (European Food Safety Authority, de Europese
voedselautoriteit) en het FVO (Food and Veterinary Office,
de Europese inspectiedienst). De VWA is daarom intensief
betrokken bij de Nederlandse inbreng in bijvoorbeeld Europese
raden en comités en de Codex Alimentarius (een organisatie
van de Verenigde Naties die normen voor voedselproducten
ontwikkelt met als doel de volksgezondheid te beschermen
en de eerlijke handel in voedselproducten te bevorderen), niet
als beleidsmaker maar als expert en op grond van specifieke
deskundigheid.

Amsterdam
Tijdens de vrijmarkt
op Koninginnedag is
veel eten op straat te
koop.

Diergezondheid
Nederland is met zijn grote veedichtheid en importstromen van buiten en binnen de EU kwetsbaar voor
het optreden en verspreiden van gevaarlijke dierziekten.
Gevaarlijk voor de dieren maar, afhankelijk van de veroorzaker, ook voor de mens. Toezicht op de
nationale productie en verwerking en op handelsstromen, nationaal en aan de buitengrens, moeten deze
risico’s opheffen of verkleinen.

De belangrijkste taken van de VWA in dit verband zijn:
Û toezicht op de regels voor nationale productie en verwerking en de voorwaarden
waaronder levende dieren en dierlijke producten mogen worden geproduceerd
en in de handel gebracht;
Û vrijwaring van veterinaire risico’s door de afgifte van gezondheidscertificaten bij
afzet van dieren en dierlijke producten naar landen binnen en buiten de EU;
Û afhandeling van verdenkingen van dierziekten waarvoor een aangifteplicht
geldt en het bestrijden ingeval van uitbraken van dierziekten waarvoor een
bestrijdingsplicht geldt;
Û importcontroles aan de buitengrens van levende dieren en dierlijke producten;
Û toezicht op preventieregels en coördinatie van het vaccinatieprogramma van
pluimvee tegen vogelpest.

Speerpunten voor de VWA de komende periode zijn:
Û vereenvoudiging van de regelgeving. Uitgangspunt daarbij is om, waar
verantwoord, regelgeving die aanvullend is op wat door de EU gevraagd
wordt, te schrappen;
Û invoeren van een systeem van toezicht op controle;
Û invoeren van een systeem van bonus/malus bij exportcertificering;
Û opereren ingeval van overtredingen van de regels;
Û betere samenwerking met collega toezichthouders, nationaal en
internationaal;
Û mogelijk maken van elektronische certificering bij export.
Evaluatie diergezondheidsbeleid Europese Unie
De VWA adviseert het ministerie van LNV over de evaluatie van het
communautaire diergezondheidsbeleid. De belangrijkste speerpunten
van het nieuwe diergezondheidsbeleid zijn volgens de VWA:
Û Een betere integratie tussen diergezondheid, dierenwelzijn en
volksgezondheid.
Inzet moet zijn het zoveel mogelijk beperken van het lange afstandvervoer
van (slacht)dieren. Daarmee worden risico’s beperkt en tevens wordt het
welzijn bevorderd.
Û Maatwerk bij maatregelen voor preventie en bestrijding.
Inzet moet zijn differentiatie in maatregelen voor productiedieren en
hobbydieren.
Dit met als doel zoveel mogelijk te voorkomen dat ook hobbydieren
moeten worden geruimd bij uitbraken van gevaarlijke dierziekten.
Û Gelijk speelveld voor ondernemers en nationale preventieregels.
De VWA vindt dat aanvullende preventieregels alleen kunnen worden
geschrapt als op basis van gedegen risicoanalyses blijkt dat dit
verantwoord is.
Û Herzien van huidige dierziektebestrijding.
Volgens de VWA is op een aantal punten een aanpassing nodig:
- Het inzetten van vaccinatie als bestrijdingsmaatregel mogelijk maken
waardoor massaal doden en vernietigen van dieren kan worden
voorkomen.
- Het EU breed benutten van expertise en inzetten van een instrument voor
risicoanalyse en preventie.
- Verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de dierziektebestrijding
en het beleid daarachter in Nederland dienen te worden vastgelegd.
Hierbij dient versnippering zoveel mogelijk te worden voorkomen.
- Hanteren van het uitgangspunt dat financiële gevolgen van de dierziekte
bestrijding voor rekening komen van belanghebbenden (sector).

Waarom deze meerjarenvisie?
De vorige planperiode bestreek de jaren 2004-2007. De VWA is in deze periode
sterk veranderd. De drie kerntaken van de VWA (risicobeoordeling, toezicht en
risicocommunicatie) zijn inmiddels behoorlijk ontwikkeld. Het fusietraject tussen
de voormalige Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de keuring van
Vee en Vlees is afgerond. Bepaalde uitvoerende taken in de vleeskeuring zijn
overgedragen aan een onafhankelijke stichting. Er is een professionele incidenten- en
crisisorganisatie ingericht. Het toezicht van de VWA is helder vastgelegd in meerjarige,
zogenaamde toezichtarrangementen. Met dit alles zijn de belangrijkste doelstellingen
uit de vorige meerjarenvisie gerealiseerd.

Inmiddels is bij wet gewaarborgd dat de VWA haar
risicobeoordelingen en advisering in onafhankelijkheid
uit kan voeren. Ook is de VWA door de minister van VWS
aangewezen, en door de minister van LNV gemandateerd als
‘bevoegde autoriteit’ voor vrijwel haar gehele werkterrein.
Het begrip ‘bevoegde autoriteit’ is afkomstig uit de Europese
regelgeving die de grondslag vormt voor het overheidstoezicht
op vrijwel alle VWA-domeinen. Het betekent onder
meer dat de VWA de totstandkoming van het Meerjaren
Nationaal Controleprogramma (NCP) coördineert. In dit
controleprogramma worden de toezichtactiviteiten van de VWA
en vijf andere toezichthouders (de Algemene Inspectiedienst
(AID), de Plantenziektenkundige Dienst (PD), het Centraal
Orgaan voor de Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ),
het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE)
en Skal, de organisatie die toezicht houdt op de biologische
productie in Nederland) beschreven. Hiermee wordt invulling
gegeven aan een risicogebaseerd en efficiënt toezicht in de
productieketens.
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Ontwikkeling in omvang formatie en kosten

De effectiviteit én de efficiency van de VWA zijn in de
afgelopen planperiode aanmerkelijk verbeterd. Het vertrouwen
van de burger in de voedselveiligheid is op een hoog peil,
met 80% zelfs het hoogste in Europa. Daarmee zijn de
verwachtingen die men van de VWA heeft, waargemaakt.
Inmiddels is het minder de vraag wát de VWA moet doen,
maar vooral hóe zij haar taken uitvoert. Daar ligt dan ook de
belangrijkste reden om een nieuwe visie voor de komende jaren
te formuleren. Het behoud en waar mogelijk nog verhogen van
het vertrouwen van de burger staat daarbij voorop.

Jaar
2003
2004
2005
2006 *
2007 **

Aantal fte
2370
2268
2049
1805
1691

Kosten (miljoen)
207
192
196
169
165

* overdracht uitvoerende taken in de vleeskeuring
** prognose op basis van jaarplan 2007
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De missie van de VWA illustreert waar de accenten zijn
verlegd ten opzichte van de vorige meerjarenvisie.
Ten eerste is de veiligheid van voedsel en van producten
nadrukkelijk niet langer een zaak van de VWA alleen. Primair
zijn de producenten verantwoordelijk voor de kwaliteit en
veiligheid van hun producten. En ook bij de burgers ligt een deel
van deze verantwoordelijkheid: tijdens de bereiding van voedsel
en bij het gebruik van producten. De verantwoordelijkheid van
de VWA bestaat uit het in beeld brengen van veiligheidsrisico’s,
uit het beoordelen van risico’s en adviseren daarover, en uit het
beheersen van de risico’s door middel van bijvoorbeeld toezicht
en communicatie.

Verder moet het voor de samenleving duidelijk zijn dat een
wereld zónder risico’s niet bestaat. De verwachting dat risico’s
volledig uitgebannen kunnen worden, is niet reëel. Binnen die
kaders kunnen wel heldere en haalbare doelstellingen worden
geformuleerd op het gebied van de veiligheid van voedsel
en producten en op het terrein van de diergezondheid. Deze
doelstellingen zijn mede gebaseerd op wetenschappelijke
risicobeoordelingen.
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Een derde belangrijke accentverschuiving ten opzichte van de
vorige meerjarenvisie is dat de risico’s die verbonden zijn aan
voedsel zullen veranderen.
Het is goed zich te realiseren dat, als gevolg van het hoge
niveau van voedselveiligheid in ons land, weinig spectaculaire
verbeteringen meer zijn de verwachten. De inspanningen
moeten zich richten op het handhaven van dit hoge niveau
en op het bereiken van verdere verbeteringen. Door deze
inspanningen zal het risico voor consumenten niet veel verder
afnemen. Heel anders ligt het voor de risico’s op aandoeningen
door ongezonde voeding, zoals overgewicht en de gevolgen
daarvan. Hierbij gaat het om keuzes die consumenten maken
uit een op zich veilig voedselassortiment. Hier is nog veel winst
te behalen en de VWA gaat zich de komende jaren nadrukkelijk
ook richten op gezonde voeding.

Haarlem
Een hobbypluimveehouder is bezig
met het afdekken van
het kippenhok in haar
achtertuin in verband
met de vogelgriep.

Dierenwelzijn
Dierenwelzijn staat volop in de
maatschappelijke belangstelling
en vormt een speerpunt voor de
regering.

Met het toezicht op dierenwelzijn zijn drie instanties belast. Naast de VWA
betreft het de Algemene Inspectiedienst en de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming.
De toezichtactiviteiten van de VWA richten zich op:
Û Wet op de Dierproeven
Dierproeven mogen in Nederland alleen worden uitgevoerd door instanties
die daar een speciale vergunning voor hebben. De VWA houdt hier
toezicht op. Daarnaast levert de VWA een bijdrage aan alternatieven voor
dierproeven en opleidingen voor mensen betrokken bij dierproeven.
Û Welzijn tijdens het transport en doden van dieren bij het slachten
Met name het internationaal veetransport is een gebleken risicofactor voor
het welzijn van dieren. Inzet van de VWA is om het aantal (internationale)
klachten af te laten nemen. Versterking van de samenwerking met
(internationale) toezichthouders is daarom een speerpunt.
Met betrekking tot het slachten van dieren gaat het om het slachtproces
(zowel regulier als ritueel), de wijze waarop wordt omgegaan met wrak vee
en ruimingen in het kader van dierziektebestrijdingscampagnes.
Û Vergunningverlening biotechnologie bij dieren
De VWA houdt toezicht op de voorwaarden waaronder deze vergunningen
zijn verstrekt.

3. Wat verwacht de samenleving
	van de VWA?

Lastig is dat de verwachtingen van burgers niet goed bekend zijn. Misschien zijn
deze nog het beste te formuleren als een paradox: enerzijds willen wij allemaal dat
de overheid met zo min mogelijk lasten voor burgers en bedrijven haar werk doet.
Anderzijds moet diezelfde overheid maximale waarborgen bieden voor de veiligheid
van voedsel en producten. Maximale veiligheid met minimale lasten, dat is kortweg
de verwachting die de burger heeft van de overheid en van de Voedsel en Waren
Autoriteit.
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Burgers en bedrijven hebben verwachtingen van de overheid, en dus van de VWA.
Deze verwachtingen bepalen uiteindelijk de koers die de VWA moet varen.
De ministeries van VWS en LNV spelen als opdrachtgevers van de VWA een
belangrijke rol bij het vertalen van de verwachtingen van burgers en bedrijven.
Zij zetten deze verwachtingen om in opdrachten aan de VWA.
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Toezicht door de VWA is nodig

De Nederlandse burger heeft veel vertrouwen in de veiligheid
van het voedsel. Vertrouwen is echter kwetsbaar: het moet
met enige regelmaat bevestigd worden. Vertrouwen blijft
vooral hoog wanneer door middel van controles (toezicht)
blijkt dat het vertrouwen op zijn plaats is. Ditzelfde geldt ook
voor de veiligheid van voedsel en van producten. Waar het
bedrijfsleven moet zorgen dat de veiligheid van voedsel en
consumentenproducten op een hoog peil blijft, dient de VWA
dit met haar toezicht te bekrachtigen. Met het toezicht door
de VWA is niet alleen de veiligheid gediend, maar ook het
vertrouwen van de burger in deze veiligheid.

De samenleving verwacht verder dat de VWA snel en stevig
ingrijpt wanneer mensen onaanvaardbare risico’s lopen. Dat
geldt overigens ook wanneer dieren risico’s lopen of wanneer
het dierenwelzijn in het geding is. Van de VWA verwacht de
burger zonder meer actie wanneer de veiligheid in het geding
is: over veiligheid valt immers niet te onderhandelen. Verder
verwachten burgers van de VWA dat zij de samenleving
behoedt voor onverwachte confrontaties met nieuwe risico’s.
We moeten deze nieuwe risico’s daarom op tijd in beeld
brengen en onderzoeken.
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Toezicht door de VWA; lust of last?

Het toezicht door de overheid – en dus van de VWA – moet
met zo min mogelijk last voor burgers en bedrijven gepaard
gaan. Natuurlijk verwacht de samenleving wél van de VWA dat
zij ingrijpt wanneer mensen of dieren risico’s lopen. Voor het
bedrijfsleven geldt dat ingrepen van de VWA vooral evenredig
moeten zijn: niet meteen een boete bij lichte overtredingen en
minder toezicht bij bedrijven die het uit zichzelf al goed doen.
Bedrijven verwachten van de VWA dat deze deskundige hulp
biedt bij het naleven van de regels. Deze hulp kan bestaan uit
voorlichting over regels of uit ondersteuning bij het verbeteren
van de bedrijfsprocessen, overigens zonder aan de primaire
verantwoordelijkheden van een bedrijf te komen. Bedrijven
verwachten verder dat zij met rust gelaten worden wanneer
ze de regels naleven.
Bedrijven die goede eigen controlesystemen hebben, vinden dat
daarmee rekening gehouden moet worden bij het toezicht door
de VWA. Deze bedrijven zorgen er immers zélf voor dat burgers
geen risico’s lopen. De rol van de VWA kan dan anders worden.
Bedrijven hebben bij voorkeur met slechts één toezichthouder
van de overheid te maken. Ze verwachten dat tussen
inspectiediensten optimaal wordt samengewerkt.

Het toezicht van de VWA leidt meestal niet tot grote mediaaandacht. Dat past ook bij het takenpakket: door het toezicht
van de VWA wordt juist voorkómen dat incidenten of crises
plaatsvinden. In feite is het belangrijkste resultaat van de
inspanningen van de VWA dat er géén problemen zijn.
Over de resultaten en bevindingen van het VWA-toezicht
communiceren we, maar dat kan beter. Burgers verwachten
van de VWA dat deze onafhankelijke en deskundige informatie
geeft over de risico’s die zij lopen. Wat dat betreft voldoet de
VWA nog niet aan alle verwachtingen.
Verder zou de VWA heel wat meer openheid van zaken
kunnen geven over de afspraken die zij maakt met de
ministeries van VWS en LNV. Deze afspraken liggen vast in
meerjarige toezichtarrangementen en jaarplannen. Burgers
en bedrijfsleven vinden dat deze openbaar moeten zijn. Met
name burgers vinden bovendien dat de conclusies die volgen uit
inspecties door de VWA openbaar moeten zijn. Burgers vinden
zelfs dat de VWA man en paard zou moeten noemen bij de
communicatie over controleresultaten.

Scherp oog voor ontwikkelingen
De VWA heeft een scherp oog voor alle ontwikkelingen die van
invloed kunnen zijn op haar taken. Deze ontwikkelingen hebben
nogal eens gevolgen voor de risico’s die dieren of mensen lopen,
maar ook voor de wijze waarop de VWA haar taken uitoefent.
Voorbeelden van zulke ontwikkelingen zijn: klimatologische
veranderingen, vergrijzing, multi-etniciteit, individualisering,
mondialisering, technologische ontwikkelingen in de productie
en bewerking van voedsel, de roep om duurzame en ethisch
verantwoorde productie en digitalisering. Vooral waar het de
beoordeling van risico’s betreft die uit deze ontwikkelingen
voortvloeien, heeft de VWA een belangrijke taak.

Volkel
Varkens worden bij
een veehouder op
transport gezet. De rit
gaat naar Italië.

Voeding en
gezondheid

Zoals aangegeven in de RIVM Toekomstverkenningen, vormen ongezonde
voeding in het algemeen en overgewicht in het bijzonder een groot en
toenemend volksgezondheidsrisico. Omdat op het terrein van de gezonde
voeding (nog) maar in zeer beperkte mate sprake is van regelgeving, is de
rol van de VWA als toezichthouder eveneens beperkt. Dit toezicht betreft de
naleving van Europese regelgeving over voedings- en gezondheidsclaims en
over de etikettering van voedingsmiddelen.
Naast deze toezichtsrol zal de VWA in opdracht van het ministerie van
VWS ook een rol vervullen in het signaleren van ontwikkelingen in de
maatschappij die relevant zijn voor de risico’s die met ongezonde voeding en
overgewicht samenhangen. Dat zal met name gebeuren in het verlengde van
de inspectiebezoeken van de VWA op plaatsen waar burgers rechtstreeks
voeding wordt aangeboden (bijvoorbeeld op scholen en in supermarkten) en
bij reclame-uitingen die op bepaalde doelgroepen (zoals kinderen) zijn gericht.

4. De strategische koers van de VWA
	voor 2007–2011

De beoordeling van nieuwe risico’s

De vier strategische doelen zijn:
Û blijvend slagvaardig optreden;
Û bijdragen aan het bereiken van gewenste maatschappelijke
effecten;
Û transparant in haar handelen;
Û communicatief naar de samenleving.
Daarnaast heeft de VWA een tweetal doelen geformuleerd die
de manier van werken zullen kenmerken. Deze doelen zijn:
Û vermindering van lasten en ergernis van het toezicht;
Û verbeteren van de kosteneffectiviteit.
Deze doelen betekenen dat de VWA haar koers op haar drie
kerntaken (risicobeoordeling, toezicht en communicatie) gaat
bijstellen: geen rukken aan het stuur, maar wél de koers
verleggen, de komende jaren. De VWA wil hierbij niet blijven
steken in een visie, maar vooral de dingen anders gaan doén.
Deze bijstelling van de koers wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Het onderzoek naar nieuwe risico’s is in de komende jaren een
belangrijke taak voor de VWA. De belangrijkste nieuwe risico’s
waar de VWA haar aandacht op gaat richten, hangen samen
met een aantal ontwikkelingen en trends in onze leefomgeving
die mogelijk gevolgen hebben voor onze veiligheid (zie kader
op blz. 26). Bij het onderzoeken van nieuwe risico’s maakt
de VWA gebruik van nieuwe methoden. De VWA besteedt
meer aandacht aan de stapeling van risico’s, maar ook aan
het in beeld brengen van de balans tussen voor- en nadelen
van nieuwe producten. Verder zullen nieuwe methoden en
bronnen worden gezocht of ontwikkeld voor het in beeld
brengen van nieuwe risico’s (vroege waarschuwingssystemen).
Het onderzoek naar mogelijk nieuwe risico’s en de beoordeling
daarvan zijn uitgewerkt in een apart document, het meerjaren
plan Onderzoek en risicobeoordeling van het bureau
Risicobeoordeling VWA. De VWA zal bij de beoordeling
van risico’s onverminderd intensief kennis uitwisselen met
haar counterparts in de lidstaten, met de EFSA en met de
autoriteiten van landen buiten de EU.

Meerjarenvisie 2007–2011

De meerjarenvisie is sturend voor de ontwikkeling van de VWA voor de komende jaren.
Deze ontwikkeling zal zichtbaar en herkenbaar zijn voor burgers, ondernemers en
stakeholders. De visie leidt tot een aantal strategische doelen voor de aandachtsvelden
van de VWA. Met het bereiken van deze doelen wil de VWA haar positie van
onafhankelijke autoriteit versterken.
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1. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en
kwaliteit van hun producten en voor de naleving van wetten
en regels.

De VWA gaat in haar toezicht nog meer rekening houden met
deze verantwoordelijkheid. Dat betekent onder meer dat daar
waar bedrijven adequate eigen kwaliteitssystemen hebben, de
VWA een stapje terug wil doen met haar toezicht. Daar waar
het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt voor de
veiligheid en kwaliteit van de producten, zal dat voor de VWA
aanleiding zijn om het toezicht op die bedrijven te verminderen.
Dat is niet alleen iets wat de VWA wíl, het kán ook zonder dat
de burger daardoor meer risico loopt. Daar staat tegenover dat
het toezicht juist toe zal nemen op die plaatsen waar men die
verantwoordelijkheid niet neemt.
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2. Het VWA-toezicht is gebaseerd op risico’s

Het toezicht

Het toezicht van de VWA moet een bijdrage leveren aan
een doeltreffende bescherming van de burger tegen risico’s.
Het toezicht van de VWA wordt bijgestuurd in de volgende
richtingen:

De VWA zal haar toezicht nog meer richten op mogelijke risico’s
voor de burger. Meer risico’s betekent meer toezicht. Naast
de nieuwe risico’s onderzoekt de VWA de risico’s van het niet
naleven van wetten en regels en de gevolgen van incidenten.
Het afstemmen van het toezicht op de risico’s noemen we
risicogebaseerd toezicht. De VWA kan immers lang niet alle
bedrijven in Nederland regelmatig inspecteren, simpelweg
omdat daarvoor de capaciteit ontbreekt. Dat betekent dat de
VWA keuzes moet maken: in welke bedrijven of sectoren is
intensief toezicht nodig, en waar kan het met minder toezicht.
Die keuzes worden zodanig gemaakt, dat de risico’s voor de
burger zo klein mogelijk zijn. En daarvoor is onderzoek naar
risico’s en risicobeoordeling onmisbaar.

3. Het VWA-toezicht moet effect hebben

De VWA stelt op basis van onderzoek zélf vast op welke
terreinen risico’s liggen en waar toezicht noodzakelijk
is om deze risico’s te beperken. De VWA adviseert haar
opdrachtgevers over deze risico’s en over het gewenste
toezicht. Eén en ander moet vooraf én achteraf uitgelegd
kunnen worden. De afspraken die in het jaarplan worden
gemaakt met de ministers van VWS en van LNV over het
takenpakket van de VWA zien er dus zo uit, dat het vooraf
helder is wat de VWA gaat doen, en dat achteraf gecontroleerd
kan worden of de VWA haar werk goed gedaan heeft.

Juist over de afwegingen die VWA maakt bij het inrichten van
haar toezicht zullen we meer openheid geven. Dat wil zeggen
dat de VWA actief gaat communiceren over de keuzes die we
maken in het toezicht.
Openbaarmaking van controlegegevens zal uitvoeringspraktijk
worden voor de VWA.
6. De VWA werkt samen

4. De VWA opereert slagvaardig

Samenwerking met andere inspecties is voor de VWA
uitgangspunt. Verhogen van de effectiviteit en efficiency van
toezicht en verminderen van toezichtlasten zijn hierbij het doel.
Samenwerking met de andere twee inspectiediensten van LNV
(de AID en de PD) zal zijn beslag krijgen in de totstandkoming
van één LNV-inspectieorganisatie. Over de samenwerking met
andere inspectiediensten zullen per sector afspraken worden
gemaakt.

In geval van risico’s voor mens of dier zal de VWA snel en
adequaat ingrijpen. In noodgevallen is de VWA zodoende in
staat om de risico’s voor mensen of dieren zo snel mogelijk weg
te nemen of te verkleinen.
Aan de andere kant wil de VWA ondernemers die bereid zijn
om de regels na te leven, hierbij juist ondersteunen. Dat doet
de VWA al, maar deze hulp bij het naleven van de regels zal
worden uitgebreid en versterkt.

Bij de bovengenoemde ontwikkelingen in het toezicht wisselt de
VWA kennis uit met de andere Europese autoriteiten. De VWA
speelt bij deze uitwisseling een actieve rol in de voorhoede.
Met name bij het optimaliseren van de effectiviteit van toezicht
streeft de VWA actief naar harmonisatie binnen Europa.
Intensieve contacten met andere toezichthouders zijn daarbij
een voorwaarde.

Meerjarenvisie 2007–2011

5. De VWA is transparant
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Communicatie

De VWA gaat haar communicatie met burgers, bedrijven en
andere doelgroepen aanpassen aan de veranderende eisen.
De VWA wil op een eenduidige en heldere manier aan haar
doelgroepen in de samenleving uitleggen wat zij doet, waarom
en wat de resultaten hiervan zijn. Aan de andere kant kan
de VWA niet zonder de inbreng van deze doelgroepen bij het
inrichten van haar toezicht. Dit tweerichtingsverkeer in het
contact met de samenleving stelt behoorlijke eisen aan de
kwaliteit van de communicatie door de VWA.
De communicatie met de samenleving over de kerntaken van de
VWA (de beoordeling van risico’s en het toezicht op de naleving
van regels) wordt versterkt. Communicatie zal meer dan
voorheen ingezet worden als middel om risico’s te beperken.
Communicatie wordt daarmee een vast onderdeel van de VWAactiviteiten. Jaarlijks zullen projecten worden ontwikkeld om
actief bepaalde doelgroepen te bereiken. Maatwerk is daarbij
belangrijk.

Breda
Speciale aandacht
voor gezond eten in
de kantine van het
Prisma-college. Een
aantal leerlingen helpt
mee in de kantine.

Alcohol en tabak
De VWA houdt toezicht op
wettelijke regels die tot doel hebben
de verstrekking van alcohol en tabak
aan de consument te ontmoedigen.

Dit ontmoedigingsbeleid is een speerpunt voor de regering. De regering zet
in op een verscherping van de handhaving van de leeftijdgrens bij verkoop
van alcohol aan jongeren, een verbod op reclame voor alcohol op radio en TV
tot 21.00 uur, het toewerken naar een rookvrije horeca en een verhoging van
accijns op alcohol en tabak.
De speerpunten voor de VWA de komende jaren zijn hieronder samengevat.
Alcohol
Û Vergroten effectiviteit van handhaving van de leeftijdgrenzen voor de
verstrekking van alcohol aan jongeren. Dit vraagt om continue innovatie van
het toezicht. Samenwerking met andere partijen en organisaties staat hierbij
centraal.
Û Versterken van het toezicht op de vergunningverstrekking voor horecagelegenheden door gemeentes.
Û Het samen met gemeentes ontwikkelen van best practices voor de aanpak
van het probleem van alcoholgebruik in hokken en keten.
Û Bijdragen aan een onderzoek naar een mogelijke overdracht van
toezichttaken in het kader van de leeftijdscontrole naar gemeentes.
Tabak
Û Branchegerichte controle van de rookverboden, mede aan de hand van
binnengekomen klachten. De omvang van het toezicht zal af kunnen nemen
als het komt tot een rookverbod in de horeca.
Û Controle op reclameverboden en etiketteringsverplichtingen voor
rookwaren.

5.	plannen voor 2007–2011

Meerjarenvisie 2007–2011

In hoofdstuk 4 zijn de strategische doelen voor de VWA voor de komende periode
verwoord. Bovendien is aangegeven welke koerswijziging is voorzien op de drie
kerntaken voor de VWA.
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt wat de VWA wil doen om deze doelen te bereiken.

De VWA zal blijvend slagvaardig optreden
… incidenten en crises

De VWA heeft een belangrijke rol bij incidenten of crises, onder
meer op het terrein van de voedselveiligheid, maar ook in geval
van besmettelijke dierziekten. Nationale en internationale
meldingen en klachten (van burgers, én van andere overheden)
verdienen een snelle en adequate follow-up. De incidenten- en
crisisorganisatie van de VWA zal nog verder worden verbeterd.
Burgers en bedrijven zullen meer dan voorheen worden
betrokken bij incidenten en crises. Dit zal onder meer gebeuren
door het inrichten van een laagdrempelige servicelijn. Over de
resultaten van de VWA bij het bestrijden van een dierziekte of
het beheersen van een crisis zullen we heldere en toegankelijke
informatie verstrekken. Tot slot zullen - nog meer dan voorheen
- crisisoefeningen worden georganiseerd met alle betrokken
partijen. Daardoor leren de VWA én de andere partijen
adequater te reageren wanneer zich incidenten of crises
voordoen.
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… handhaven met verstand en gevoel

In risicosituaties is het voor de samenleving belangrijk dat
de VWA alert ingrijpt en in kan grijpen en daarbij de juiste
maatregelen treft, inclusief eventuele sancties. Deze sancties
dienen – zeker wanneer sprake is van risico’s voor burgers of
dieren – afgestemd te zijn op de ernst van de overtredingen.
Zwaardere of herhaalde overtredingen leiden tot zwaardere
sancties.
De instrumenten waarmee de VWA in kan grijpen bij
overtredingen van de regels zijn toe aan herziening. De VWA
wil effectief kunnen ingrijpen tegen onveilig voedsel of
onveilige producten.

De VWA zal hierbij de manier waarop zij wetten en regels
handhaaft af laten hangen van de aard en ernst van de
overtreding. Minder ernstige overtredingen zullen minder of
minder snel worden beboet. Er wordt gewerkt aan alternatieve
manieren om dergelijke overtredingen toch te beperken. Want
een opeenstapeling van minder ernstige overtredingen kan
immers ook een risico betekenen. Op ernstige of herhaalde
overtredingen zal juist strikter worden gereageerd dan
voorheen. Daarbij zal de bescherming van de burger voorop
staan: overtreders die risico’s voor de burger veroorzaken,
zullen steviger worden aangepakt. Met een uitbreiding van
instrumenten verwacht de VWA adequater op te kunnen treden.
Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van bestuursdwang.
Dit betekent dat de VWA in bepaalde gevallen ondernemers
met een dwangsom kan verplichten om zodanige maatregelen
te treffen dat ze aan de regels voldoen.
De ernst van overtredingen wordt vooral getoetst aan
de gevolgen voor de volksgezondheid, diergezondheid en
dierenwelzijn. Daarmee krijgt de zogenaamde eerlijkheid
in de handel minder prioriteit voor de VWA. De VWA zal
wel aandacht houden voor specifieke onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld het fenomeen ’waterkip‘.
Bij dit alles is het erg belangrijk te weten wat de motieven van
bedrijven zijn om wel of niet na te leven. De VWA zal daarom
de komende periode tezamen met collega-inspectiediensten
en andere partners stimuleren dat gedragswetenschappelijk
onderzoek naar nalevingmotieven plaatsvindt.

Toezichtpiramide VWA

Permanent risico

Harde handhavingsinstrumenten ondersteund
met nalevingshulp.

Beperkt risico

Steekproefmethode, handhavingscommunicatie en
op maat gesneden nalevingshulp en herinspectie.

Nagenoeg geen risico

Vinger aan de pols houden met de toezichtmonitor;
in principe vindt geen handhaving meer plaats.

Meerjarenvisie 2007–2011

Allereerst wordt per sector vastgesteld óf er risico’s zijn en
wordt per sector een ‘foto’ gemaakt om de huidige stand van het
nalevingsniveau te bepalen. Op basis hiervan kunnen bedrijven en
sectoren worden ingedeeld in de toezichtpiramide.
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In de categorieën permanent risico en beperkt risico is het nodig
het nalevingniveau te verhogen. Daar waar een permanent
risico bestaat worden harde handhavinginstrumenten ingezet
ondersteund door nalevinghulp. Bij een beperkt risico zullen
instrumenten worden ingezet als betaalde herinspecties,
steekproefsgewijze inspecties met schriftelijke afhandeling van
geconstateerde overtredingen, handhavingcommunicatie en op
maat gesneden nalevinghulp. Voor het bepalen van de meest
geschikte interventies om een sector op een hoger nalevingniveau
te brengen, wordt een onderzoek uitgevoerd naar oorzaken en
motieven. Na de interventies wordt opnieuw het nalevingniveau
bepaald. Met het verschil in naleving vóór en na de interventies
kan worden vastgesteld of de inzet van de VWA tot het beoogde
resultaat heeft geleid.

In de categorie geen risico, vindt in principe geen handhaving
meer plaats. De VWA zal steekproefsgewijs de sector bekijken
en beoordelen of het nalevingniveau nog voldoende is en of het
vertrouwen nog gerechtvaardigd is. Indien bedrijven afwijken ten
opzichte van het gemiddelde van de sector, is het mogelijk deze
bedrijven hoger of lager in de piramide te plaatsen. Op grond
van bijvoorbeeld consumentenklachten zullen bedrijven bezocht
worden, ook als ze zich in de groene zone bevinden. Aan de hand
van dergelijke signalen kunnen individuele bedrijven alsnog in een
andere zone worden geplaatst, maar het kan ook een reden zijn om
de sector aan een nader onderzoek te onderwerpen.
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… de digitale VWA

De burger en de ondernemer moeten snel en afdoende digitaal
contact kunnen hebben met de VWA. Tenslotte doet de VWA
haar werk voor de burger en is de ondernemer de doelgroep
van het VWA-toezicht. Een volwaardige ’digitale relatie’ met de
maatschappij en met de klanten van de VWA komt onder meer
tot stand door het uitwisselbaar maken van de ICT-systemen
van de VWA met de systemen in haar omgeving. Daarnaast is
het nodig om in het kader van meer samenwerking gegevens
met collega-inspectiediensten te kunnen uitwisselen.
Ook een servicelijn met een goed functionerende frontoffice en
backoffice zullen deel uitmaken van deze digitale relatie.

Bijdragen aan het bereiken van gewenste
maatschappelijke effecten
De bijdrage van het VWA-toezicht aan veiliger voedsel of
veiliger producten is niet altijd gemakkelijk vast te stellen.
Dat is één van de dingen waar de VWA aan gaat werken de
komende jaren: de ontwikkeling van heldere criteria om vast
te stellen of het VWA-toezicht effectief is of niet. De aard en
omvang van het toezicht van de VWA wordt in eerste instantie
bepaald door de risico’s die aan de orde zijn. Natuurlijk moet het
VWA-toezicht een zichtbare bijdrage leveren aan het beperken
van deze risico’s. Het toezicht moet meetbaar effect hebben.

Om risicogebaseerd toezicht vorm te geven, zullen we voor de
verschillende toezichtgebieden de mogelijke risico’s in beeld
brengen, en daartoe stellen we een zogenaamd risicoprofiel
op. Deze risicoprofielen gebruiken we bij het plannen van de
toezichtinspanningen van de VWA. De risicoprofielen vormen
de weerslag van de risicobeoordeling die noodzakelijk is om het
toezicht efficiënt en effectief in te richten. De risicoprofielen
gaan dan ook deel uitmaken van de toezichtarrangementen; dit
zijn de documenten waarin de afspraken over het VWA-toezicht
zijn vastgelegd. Een goed voorbeeld van risicogebaseerd
toezicht is de zogenaamde ketenaanpak: bij ketenbedrijven met
een bewezen goed eigen kwaliteitssysteem, wordt het toezicht
afgestemd op dit systeem. De VWA komt daar alleen nog
steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht.
Verder laat de VWA nieuwe modellen en methoden ontwikkelen
om risico’s te beoordelen en te kunnen vergelijken. Ook gaat
de VWA op zoek naar risico’s waarmee we op dit moment nog
niet worden geconfronteerd, maar die op grond van andere
ontwikkelingen wel zijn te voorzien. Eén en ander wordt
uitgewerkt in een apart meerjarenprogramma van het onderdeel
van de VWA dat is aangewezen voor de risicobeoordeling, het
bureau Risicobeoordeling VWA. Hierbij zoekt de VWA gerichte
samenwerking met internationale partners in onderzoek en
risicobeoordeling.
Uiteenlopende sectoren hebben te maken met uiteenlopend
toezicht. Niet alle plannen voor de modernisering van het
toezicht zijn voor alle sectoren toepasselijk. Op de blauwe
pagina’s voor elk hoofdstuk vindt u korte beschrijvingen van het
toezicht zoals dat in verschillende sectoren vorm zal krijgen.
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… toezicht gebaseerd op risico’s

… meetbare effecten van toezicht

Het is niet zo eenvoudig om te bepalen wanneer het toezicht
van de VWA effectief is. Maar toch moet dit. Het ontwikkelen
van een meetlat voor de effectiviteit van het VWA-toezicht
zal samen met de opdrachtgevers (de ministers van VWA
en LNV) moeten plaatsvinden. Aangezien de VWA inzet op
het doen naleven van wet- en regelgeving ligt het voor de
hand een relatie te leggen met de mate waarin naleving
plaatsvindt; naleefniveaus. Een moeilijke vraag daarbij is
wanneer de regels voldoende worden nageleefd. Dit vanuit de
wetenschap en ervaring dat 100% naleving nooit te realiseren
zal zijn. Overigens zal de VWA ook op zoek gaan naar andere
parameters dan naleefniveaus waarmee het effect van de VWA
uitgedrukt kan worden.
De VWA gaat de resultaten van het toezicht op een
gestructureerde wijze terugkoppelen naar de ministeries en op
basis hiervan advies uitbrengen over de effectiviteit van het
gevoerde beleid.
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Transparant in handelen
Transparantie is een belangrijke kernwaarde voor de VWA.
De VWA wil de vraag naar meer transparantie op een actieve
en zorgvuldige wijze invullen. Vooraf uitleggen van keuzes en
achteraf verantwoorden van de resultaten.
Transparantie bestaat uit een aantal elementen die hieronder
worden uitgewerkt en in de tabel zijn weergegeven.

Strategisch

Voedsel en Waren Autoriteit

Niveau

Wat wordt openbaar gemaakt*
Meerjarenvisie VWA
Meerjarenprogramma bureau Risicobeoordeling VWA
	Toezichtarrangementen

Jaarplan VWA en jaarverslag VWA
Meerjaren Nationaal Controleprogramma (NCP)
en verslag
Tactisch
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… uitvoerbare en handhaafbare regels

Adviezen aan min. LNV, VWS (risicobeoordeling,
toezicht, handhaafbaarheids- en uitvoeringstoets)

Operationeel

Voor het vaststellen van nieuwe wetten en regels zal - meer
nog dan voorheen - moeten worden bepaald of deze nieuwe
regels uitvoerbaar zijn voor ondernemers en daarmee ook echt
kunnen worden nageleefd. Als dit niet het geval is, zal vooraf
moeten worden vastgesteld of de VWA deze regels dan wel
kan handhaven. Dat laatste wil zeggen dat er manieren zijn
om daar waar nodig zodanig op te treden dat men zich aan
de regels houdt. Als regels niet nageleefd kunnen worden, of
wanneer ze niet kunnen worden gehandhaafd, is er in de visie
van de VWA voor deze regels eigenlijk geen plaats. De VWA
gaat de ministers van LNV en VWS dan ook adviseren over de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regelgeving. De VWA
wil deze adviezen actief openbaar maken.

	Handhavingsbeleid
Maatregelenbeleid

Bevindingen monitoring en handhaving
a) geaggregeerd (rapportages, nulmetingen)
b) individueel (met naam product, bedrijf, herkomst)
– 		recalls/publiekswaarschuwingen
– 		inspectieresultaten (inclusief audits)
- terugkoppeling naar geïnspecteerd bedrijf
- op website VWA

* exclusief verzoeken in kader Wet openbaarheid bestuur (Wob)
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… toezichtarrangementen en jaarplannen

De VWA gaat de afspraken die zij met haar opdrachtgevers
maakt over het toezicht in allerlei sectoren, actief openbaar
maken. Deze afspraken worden op termijn geschikt gemaakt
om met organisaties van burgers en bedrijven te overleggen
over de keuzes die de VWA maakt in haar toezicht. Dit kan
onder meer door op dit terrein meer samenwerking met het
Voedingscentrum Nederland te zoeken, door het inrichten van
panels en overleg met brancheorganisaties en product- en
bedrijfschappen.

… het handhavings- en maatregelenbeleid

De VWA wil dat burgers en bedrijven kunnen weten hoe de
VWA handelt in situaties dat er sprake is van overtredingen en
risico’s. Daarom wordt het handhavings- en maatregelenbeleid
toegankelijk gemaakt via de website van de VWA. In geval
van wijzigingen communiceert de VWA hierover actief naar de
bedrijven die het aangaat. Bedrijven moeten weten waarom en
hoe de VWA toezicht houdt. Dit betekent dat de inspecteur van
de VWA hierover informatie kan verstrekken.

Voedsel en Waren Autoriteit
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… adviezen aan de ministers van LNV en VWS

De VWA brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
ministers van LNV en VWS. Deze adviezen zijn openbaar en zijn
toegankelijk via de website van de VWA. Het gaat hier onder
meer om de adviezen van het bureau Risicobeoordeling VWA
die voortkomen uit wetenschappelijke risicobeoordelingen
en adviezen over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van
regelgeving.

… algemene rapportages, zoals die uit monitoring en
handhaving

Op dit moment worden al vele rapportages geplaatst
op de website van de VWA. Dit zal worden uitgebreid.
Deze rapportages kunnen aanleiding zijn voor overleg
met organisaties vanuit het bedrijfsleven of leiden tot
risicocommunicatie richting burgers.

Het actief openbaar maken van de controleresultaten door
de VWA vindt gefaseerd plaats. Doel hiervan is burgers en
bedrijven de mogelijkheid te bieden zélf keuzes te maken.
De verwachting is dat daarmee eveneens een stimulans
uitgaat naar bedrijven om beter na te leven. De VWA
presenteert de bevindingen zoveel mogelijk op een feitelijke
wijze. Zowel goede als slechte bevindingen worden openbaar
gemaakt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de VWA
waardeoordelen over producten gaat verstrekken; de VWA
voert immers geen vergelijkend warenonderzoek uit.
Behalve burgers hebben ook producenten belang bij de
resultaten van inspecties door de VWA. De VWA gaat haar
inspectieresultaten naar de gecontroleerde ondernemer
terugkoppelen. Dit versterkt het effect van het toezicht.
De ondernemer beschikt dan immers over belangrijke informatie
die nodig is om zijn product of productieprocessen veiliger te
maken.
Transparantie en openbaarmaking zullen onder meer aan
de orde zijn bij de toezichtpiramide van de VWA (zie ook de
kadertekst hierover). De VWA maakt bijvoorbeeld de criteria
voor de indeling van bedrijven en sectoren in de verschillende
risicocategorieën openbaar. Ook worden de resultaten van de
inspecties openbaar gemaakt.
De eerste pilots worden in de loop van 2007 geëvalueerd.
Uiteindelijk wordt openbaarmaking van controlegegevens
uitvoeringspraktijk voor de VWA. Over de manier waarop
en de vorm waarin dit zal gebeuren vindt afstemming plaats
met brancheorganisaties en belangenvertegenwoordigers.
Zorgvuldigheid staat daarbij voorop, er zijn immers grote
belangen in het spel. Ook zal daarbij de Europese context
nadrukkelijk in het oog worden gehouden. Een gelijk speelveld
binnen de lidstaten is immers zowel voor bedrijven als voor
burgers van belang. Waar mogelijk wil de VWA op het gebied
van transparantie inzetten op de ontwikkeling van ‘best
practices’ binnen Europa.
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Communicatief naar de samenleving
Communicatie met de samenleving moet leiden tot een stevige
verbinding met relevante doelgroepen die zich, net als de VWA,
bezighouden met veiligheid en gezondheid in relatie tot voedsel,
producten en dieren. Invulling hiervan vraagt om maatwerk.
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Wanneer consumenten vermoeden dat ze onveilig voedsel of
onveilige producten hebben gekocht, moeten ze daarvoor snel
en eenvoudig bij de VWA terechtkunnen. Dat is in het belang
van de VWA én van de burger.
De VWA zal consumenten wijzen op bestaande en nieuwe
risico’s én daarbij uitleggen wat zij zelf kunnen doen om het
risico te beperken. Dit betekent onder meer dat over directe
risico’s en over zogenaamde recalls direct met de burger wordt
gecommuniceerd. Het uitleggen welke risico’s verbonden zijn
aan bepaalde producten heeft zeker zin wanneer consumenten
met deze informatie een betere keuze kunnen maken over het
al of niet gebruiken van die producten. De verstrekte informatie
hierover moet feitelijk van aard zijn en vooral zeer toegankelijk.
Hier ligt overigens een belangrijke rol voor het Voedingscentrum
Nederland, waarmee de VWA op dit terrein samenwerkt.
Bij het onderzoek naar nieuwe risico’s gaat de VWA de burger
meer betrekken. De VWA gaat onderzoeken of en hoe burgers
op een zinvolle wijze betrokken kunnen worden bij het proces
van risicobeoordeling.
De keuzes en afwegingen die de VWA maakt bij het inrichten
van het toezicht moeten duidelijk worden uitgelegd. Alleen dán
zal de burger begrip krijgen voor het feit dat niet alle risico’s zijn
uit te bannen, maar dat iedereen bij kan dragen aan het zo klein
mogelijk maken van deze risico’s.
De VWA wil burgers ook betrekken bij de inrichting van haar
taken en de VWA wil inzicht verkrijgen in overwegingen van
burgers. Hoe dit op een goede manier te organiseren moet
de VWA nog invullen. Dit kan bijvoorbeeld themagewijs
door middel van panels. Ze wil hierbij de deskundigheid van
organisaties als het Voedingcentrum Nederland of de Stichting
Consument en Veiligheid benutten.

… bedrijven

Ook bij de bedrijven wil de VWA meer tweerichtingsverkeer
aanbrengen in de communicatie. Tenslotte zijn deze bedrijven
als eerste verantwoordelijk voor de veiligheid van voedsel en
producten. Als met deze veiligheid iets niet in de haak is, zijn
het alweer de bedrijven die de problemen op moeten lossen.
De VWA is er vooral om daar waar nodig te ondersteunen; met
actieve hulp, maar met sancties als bedrijven zich niet aan de
regels houden.
De VWA zet hierbij in op een efficiënte communicatie, met
duidelijke aanspreekpunten en een verbetering van de
elektronische dienstverlening met individuele bedrijven.
De VWA zal de communicatie met bedrijven afstemmen met
andere toezichthouders als het gaat om de communicatie
over het gezamenlijk terugdringen van de toezichtlasten voor
bedrijven. Inzet is om in geval van ‘frontoffices’ gezamenlijk te
communiceren naar bedrijven.
De VWA vindt het belangrijk te weten hoe individuele bedrijven
de wijze waarop de VWA toezicht houdt, ervaren. De VWA zal
daarom met enige regelmaat onderzoeken uit laten voeren om
dit te weten te komen.
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… stakeholders

… politici en bestuurders

Op veel terreinen zijn organisaties actief, die de belangen van
ondernemers of burgers behartigen. Met deze zogenaamde
stakeholders wil de VWA meer gaan samenwerken. Deze
organisaties beschikken namelijk over veel kennis en hebben
grote invloed binnen hun domein. Met deze stakeholders kan
prima worden samengewerkt aan het tot stand brengen van
draagvlak voor bijvoorbeeld regelnaleving en het bijbehorende
toezicht. Ook zijn deze organisaties een goed aanspreekpunt
om de sector van nieuwe risico’s op de hoogte te brengen.
De VWA wil bestaande overlegstructuren met stakeholders
(bijvoorbeeld de Strategische Klankbordgroep van de VWA),
met brancheorganisaties en met product- en bedrijfschappen
verbeteren.
De nadruk zal overigens liggen op de uitwisseling van kennis
en informatie: tweerichtingen verkeer dus. Ook gezamenlijke
voorlichtingsactiviteiten behoren tot de mogelijkheden.

Omdat de opvattingen van burgers en ondernemers vaak
door politici worden verwoord, wil de VWA een inhoudelijke
inbreng gaan leveren aan debatten. De VWA is bij uitstek de
bron voor feitelijke informatie over risico’s. De onafhankelijke
deskundigheid van de VWA zetten we op dit terrein nog
onvoldoende in. De VWA zal de mogelijkheden om te
rapporteren over risico’s beter gaan benutten. De VWA valt als
overheidsorganisatie onder de politieke verantwoordelijkheid
van de minister(s) en de Tweede Kamer. De VWA hecht aan een
goede communicatie met de Tweede Kamer. De VWA wil via de
verantwoordelijke minister aan de Tweede Kamer haar plannen
bekend maken en verantwoording geven over de resultaten.
Daarnaast vindt de VWA het belangrijk dat politici, en dan met
name de woordvoerders voor de VWA-domeinen, weten wat
er speelt op het werkveld van de VWA. Werkbezoeken kunnen
hieraan bijdragen.
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… de eigen medewerkers

Om de VWA effectief te laten zijn, is het noodzakelijk dat de
medewerkers hun werk in het toezicht of de risicobeoordeling
optimaal kunnen uitvoeren. Immers, de geschetste
veranderingen moeten door de medewerkers in de praktijk
worden gebracht. De communicatie met de eigen medewerkers
moet hierin ondersteunen. Dan zal gevoel ontstaan voor de
gezamenlijke taak die VWA-ers hebben.
Bovenstaande geldt in het bijzonder voor de inspecteurs van de
VWA. Voor bedrijven zijn zij immers het gezicht van de VWA.
Het benutten van de kennis van inspecteurs uit hun eigen
toezichtpraktijk, is hierbij van groot belang. Daarnaast ervaren
zij als eerste veranderingen in de omgeving van de VWA.
De communicatie met burgers en met bedrijven zal moeten
doordringen in de gehele organisatie, zodat medewerkers goed
op de hoogte zijn van de contacten met de samenleving en de
verwachtingen die daar leven. Medewerkers moeten in staat
zijn de hoofdlijnen van het beleid uit te leggen, zowel in de privé
kring als in zakelijke contacten.

Toezicht veroorzaakt per definitie lasten en daarbij soms
ergernis. Ergernis kan ontstaan als ondernemers zich niet
correct bejegend voelen door inspecteurs of vinden dat bij het
toezicht naar hun mening op de verkeerde zaken wordt gelet.
Daarbij gaat het vaak over administratieve verplichtingen
waaraan bedrijven moeten voldoen.
De koerswijziging in het toezicht van de VWA zoals beschreven
in hoofdstuk 4, zal bijdragen aan een vermindering van lasten
en ergernis veroorzaakt door het VWA-toezicht. Daar waar
het verantwoord is, vooral bij bedrijven waar goed wordt
gepresteerd, zal de VWA zich minder laten zien. Sancties maken
daar plaats voor hulp bij naleving. Hoe beter de ondernemer
presteert op het vlak van de veiligheid voor burgers, hoe minder
last hij van de VWA zal hebben. Dit bonus-malussysteem zal
daar waar het wettelijk mogelijk is, zoveel mogelijk worden
toegepast. In bijvoorbeeld de vleeskeuring is een dergelijke
systematiek nu niet mogelijk, omdat Europese regelgeving een
ondergrens voorschrijft voor de aard en de intensiteit van de
controles door de overheid.
Daarnaast wordt gezamenlijk met andere inspecties ingezet op
verminderen van toezichtlasten voor bedrijven.
De VWA zal zich sterk maken om het toezicht binnen de
Europese Unie te harmoniseren. Dat wil zeggen dat het toezicht
in Nederland niet strenger of soepeler zou moeten zijn dan in
het buitenland, zodat ondernemers in verschillende landen niet
als gevolg van verschillen in het toezicht, gehinderd of gesteund
worden.

… één VWA-inspectie

Bedrijven zullen niet langer met meerdere inspecties door de
VWA te maken krijgen. Op dit moment is het nog zo dat de
inspecties door de VWA vooral worden georganiseerd volgens
de geldende regelgeving in een bedrijf. Dat kan betekenen dat
in een enkel geval in één jaar twee verschillende inspecties
door de VWA plaatsvinden. Inmiddels zijn de inspecties van de
VWA zo georganiseerd, dat ondernemers slechts éénmaal met
een integrale inspectie worden geconfronteerd.

De VWA streeft naar zo uitgebreid mogelijke samenwerking met
andere toezichthouders op al haar domeinen. Het doel van deze
samenwerking is vermindering van de toezichtlast en verbetering
van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht. Op een aantal
domeinen zal de VWA trekker zijn voor samenwerkingsprojecten,
en op andere gebieden zal de VWA deelnemen in projecten die
door andere inspecties worden getrokken.
Inmiddels is de VWA al de trekker van twee
samenwerkingsprojecten, die nog in 2007 afgerond kunnen
worden. Dit betreft de inrichting van een frontoffice in de
horecasector en intensieve samenwerking in de vleesketen.
Voor de komende jaren staan er voor de VWA als trekker nog
samenwerkingsprojecten op stapel voor de attractieparken,
voor de grondstoffen- en voedingsmiddelenindustrie, voor de
verwerkende voedingsmiddelenindustrie en voor de detailhandel
van de voedingsmiddelenindustrie.
De VWA zal initiatieven honoreren van andere inspectiediensten
die met de VWA willen samenwerken. Dit kan gaan om de
uitwisseling van informatie, om het uitvoeren van gezamenlijke
inspecties of om taakoverdracht. Voorwaarde voor dergelijke
samenwerking is uiteraard wél dat er efficiencywinst is ten
opzichte van de bestaande jaarplannen. Samenwerking moet niét
leiden tot extra toezichtinspanningen.
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In de horeca en in de vleesketen vormt de VWA een frontoffice
voor alle betrokken rijksinspecties. Inzet is dat ondernemers
nog slechts met één loket, één gezicht van toezicht, van doen
hebben. Achter dit loket vindt dan coördinatie plaats van het
toezicht door meerdere toezichthouders. Dat betekent dat de
inspecties die voorheen door verschillende rijkstoezichthouders
werden uitgevoerd, nu zoveel mogelijk in één bezoek (een
integrale inspectie) worden afgerond, en dan bij voorkeur
door één inspecteur. Na de horeca en de vleesketen zullen
ook binnen andere domeinen frontoffices worden ingericht.
Voor het midden en kleinbedrijf zal nog in 2007 het totaal
aantal inspecties in het kader van het reguliere toezicht tot
twee worden beperkt. Dit aantal zal gehaald worden door
intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken
overheidsinstanties. Daarmee wordt de efficiency van de
inspecties verhoogd en worden de lasten voor het bedrijfsleven
verminderd.
Deze samenwerking kan ook leiden tot overdracht van
toezichttaken tussen inspecties, op niveau van het rijk
maar ook tussen verschillende overheden (rijksoverheid,
provincies, gemeentes). Zo wordt inmiddels op bestuurlijk
niveau nagedacht over de mogelijkheid het toezicht op de
leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol door gemeentes
te laten uitvoeren in plaats van door de VWA. Pilots zullen
hiervoor de noodzakelijke inzichten opleveren.
Een dergelijke overdracht van taken zou op andere terreinen ook
de andere kant op kunnen waarbij (groepen van) gemeentes een
beroep doen op rijksinspecties voor toezichttaken.

… toezicht op controle

Daar waar het bedrijfsleven zelfcontrolesystemen gebruikt,
bijvoorbeeld om de eigen bedrijfsvoering te optimaliseren,
zal de VWA haar toezicht op deze systemen afstemmen.
Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de zelfcontrolesystemen
bewezen deugdelijk en betrouwbaar zijn. Dit kan onder meer
blijken uit de certificering ervan. De VWA wil de ontwikkeling
en toepassing van dit soort systemen van zelfcontrole door het
bedrijfsleven bevorderen.
Als groepen bedrijven of sectoren zich laten controleren
door derde partijen, zal de VWA haar toezicht willen baseren
op de controlegegevens van deze instanties. De VWA wil
in feite zo veel mogelijk aansluiten op bestaande, private
controlesystemen; uiteraard waar en wanneer dat veilig kan.
De VWA zal dus streven naar situaties waarbij de eerstelijns
controles door bedrijven, sectoren of andere partijen (hetzij
privaat, hetzij publiek) worden uitgevoerd. De VWA houdt dan
toezicht op deze controleresultaten, toezicht op controle. De
verantwoordelijkheden van de VWA veranderen daarmee niet,
maar wél de invulling van het toezicht.
Daarbij komt dan nog dat wanneer het nodig is om bedrijven in
het kader van het VWA-toezicht vaker te bezoeken, de kosten
van deze zogenaamde herinspecties op grond van Europese
regelgeving in bepaalde gevallen moeten worden doorberekend
aan de bezochte ondernemer.

Verbeteren van de kosteneffectiviteit van
de VWA
Burgers én bedrijfsleven verwachten dat de VWA haar diensten
doelmatig en efficiënt verricht. Het vereenvoudigen van de
interne processen kan daaraan bijdragen.
De VWA wil hierbij de mogelijkheden verkennen om
elektronisch toezicht of elektronische surveillance toe te
passen. Daardoor is het mogelijk dat inspecties worden
uitgevoerd zónder de fysieke aanwezigheid van een inspecteur
op het bedrijf.
… uitbesteden van VWA taken

Het uitbesteden van VWA-taken aan partijen die deze efficiënt
kunnen uitvoeren, kan bijdragen aan het verhogen van de
doelmatigheid en efficiency van de VWA. Een deel van de taken
van de VWA is inmiddels aan een onafhankelijke stichting
overgedragen en de VWA ziet meer mogelijkheden voor de
toekomst.
De VWA wil de mogelijkheden van overdracht van toezichttaken
naar de private sector daarom verder onderzoeken. Praktische,
financiële en juridische aspecten zullen hierbij in kaart worden
gebracht. De verwachting is overigens dat perspectieven
voor uitbesteden van taken zich pas op lange termijn zullen
voordoen.

Op grond van Europese regelgeving (de zogenaamde
controleverordening 882/2004) kan de VWA bepaalde
toezichttaken uitbesteden aan controleorganen (‘control
bodies’). Dit gaat om het toezicht op bedrijven in de sectoren
levensmiddelen, diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn.
Er worden aan deze controleorganen wel eisen gesteld. Zo dienen
ze onafhankelijk te zijn; dat wil zeggen dat er geen economische
binding bestaat met het bedrijfsleven waar de controles worden
uitgevoerd. Uiteraard dienen de deskundigheid van het personeel
en de uitrusting van het controleorgaan afdoende te zijn om de
controles uit te voeren. De aard, omvang en uitvoering van de
controles worden door de VWA vastgesteld. Controleorganen
mogen geen sancties opleggen naar aanleiding van overtredingen;
dit blijft voorbehouden aan de VWA. Het controleorgaan moet
bovendien geaccrediteerd zijn en moet als zodanig door Nederland
worden aangemeld in Brussel. Tot slot houdt de VWA toezicht op
de werkzaamheden van het controleorgaan.
De bevoegdheden en taken van de VWA worden door de
activiteiten van het controleorgaan niet beïnvloed. Wat wél
verandert, is de manier waarop de VWA haar toezicht invult.
De VWA zal gebruik maken van de gegevens van het
controleorgaan, zodat haar eigen toezicht wordt verminderd.
Het grootste verschil tussen controleorganen en ‘toezicht
op controle’ is, dat de aard en omvang van de controles niet
veranderen door de inschakeling van een controleorgaan.
Dezelfde controles worden door een andere instantie uitgevoerd.
Bij toezicht op controle wordt het officiële toezicht gebaseerd op
andere informatie dan de tot dan toe gebruikte controlegegevens.
Bijvoorbeeld op de informatie die door een privaat
kwaliteitssysteem wordt geproduceerd. Het is waarschijnlijk
dat met toezicht op controle een grotere efficiencywinst valt te
boeken.
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… laboratoria VWA in perspectief

Kosteneffectiviteit betekent ook kritisch kijken naar de
efficiëntie van de eigen laboratoria. Een hoogwaardige
laboratoriumfunctie is cruciaal om als VWA slagvaardig
en met kennis van zaken te kunnen opereren, nationaal
en internationaal. Dit laat onverlet dat kritisch gekeken
zal worden hoe deze functie nu is ingevuld en of hier geen
doelmatigheidswinst kan worden geboekt. Onderdeel hiervan
zal zijn een studie naar de (on-)mogelijkheden van concentratie
en centralisatie van de laboratoriumtaken van de VWA. Hierbij
zal de vraag worden betrokken of de meer routinematige
onderzoeken niet beter uitbesteed kunnen worden. Een en
ander past in het onderzoek door VWS en LNV naar de optimale
infrastructuur van de Nederlandse laboratoria op het terrein van
voedselveiligheid.

Den Haag
Bezoekers van Parkpop,
het gratis popfestival in
het Zuiderpark, drinken
bier dat zij kopen van
een meisje met een
mobiele tap op haar
rug.

Productveiligheid
Het toezicht op de productveiligheid
richt zich op de veiligheid van
producten in en rond het huis.

Het toezicht op de productveiligheid in en rond het huis is te clusteren in
de deelgebieden:
Û kinderen (zoals veiligheid speelgoed en speeltoestellen en andere kinder
artikelen);
Û wonen en brand (zoals brandveiligheid van elektrotechnische producten,
de veiligheid van doe-het-zelf gereedschap en tuingereedschap en het veilig
gebruik van huishoudchemicaliën);
Û recreatie (als de veiligheid van attracties in attractieparken en waterglijbanen
in zwembaden);
Û verzorging (zoals de veiligheid van cosmetica en tatoeagekleurstoffen en het
veilig gebruik van zonnebanken).
De komende jaren ligt het accent op een verdere innovatie van het toezicht.
Û Keuzes maken op basis van risico’s: gericht toezicht en handhaving op
consumentenproducten met ernstige gevaren voor de gezondheid of de
veiligheid van de gebruiker.
Û Meer nadruk aan ‘de bron’: die onderdelen van de keten waar consumenten
producten gemaakt worden of op de Nederlandse markt komen. Dit betekent
een intensieve samenwerking met andere, nationale en internationale
toezichthouders.
Û Door middel van een combinatie van systeemtoezicht en productcontroles
wordt toezicht gehouden op de wijze waarop bedrijven en instellingen hun
verantwoordelijkheid voor de productie en het verhandelen van veilige
producten waarborgen.
Û Maatwerk bij de inzet van handhavingsmethoden en sanctie-instrumenten.
De VWA levert brancheorganisaties en bedrijven zonodig hulp bij het
naleven van relevante regels. Waar ondernemers niet naleven en daarmee
risico’s veroorzaken voor de consument grijpt de VWA hard in.
Û Het risicobewustzijn van consumenten staat centraal. Dit betekent een
actieve communicatie ingeval van concrete risico’s en voorlichting over
een oordeelkundig gebruik van consumentenproducten.

6.

Wat betekent dit voor de
VWA-organisatie?

Deze veranderingen en vernieuwingen gaan niet vanzelf.
Forse en meerjarige investeringen zijn nodig in medewerkers,
systemen en in de organisatie. De VWA wil de noodzakelijke
veranderingen en vernieuwingen beheersbaar organiseren.
Daartoe is een ontwikkelagenda opgesteld en is een
programmaorganisatie gestart die de organisatie helpt om
regie te voeren op dit proces. Immers, niet alles kán, en
zeker niet alles tegelijk. Met de ontwikkelagenda en het
Programmabureau Ontwikkeling VWA (PBO) wordt greep
gehouden op de veranderingen; de prioriteiten en de fasering
van alle veranderingen worden continu in beeld gehouden.
De ontwikkeling van medewerkers, systemen en de
organisatie zal zoals gezegd gefaseerd en met een goede focus
plaatsvinden. Dat betekent dat er al snel een beroep wordt
gedaan op medewerkers en management om op onderdelen
al anders te gaan werken, ook als nog niet alle aspecten van
de verandering al helemaal zijn doorgevoerd. Dit vraagt om
goed omgaan met de onzekerheid die dat met zich meebrengt.
Door vernieuwingen gefaseerd in te voeren, vergroot dit de
mogelijkheden om vernieuwing toch al snel te starten. Zo wordt
momenteel al hard gewerkt aan een omvorming van het toezicht
in de horeca en midden- en kleinbedrijf, door de VWA zelf en in
samenwerking met de andere inspecties in deze domeinen.

Om de veranderingen en de taakstellingen goed vorm te kunnen
geven, is het onvermijdelijk dat de VWA gaat reorganiseren.
Naast de hierboven genoemde ontwikkelagenda heeft de VWA
een Plan tot Organisatieverandering opgesteld om de gewenste
veranderingen in de komende jaren op een zorgvuldige wijze
te realiseren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de
afspraak om te werken aan bundeling van taken in mogelijk één
LNV-organisatie samen met de Algemene Inspectiedienst en de
Plantenziektekundige Dienst.
Randvoorwaarden voor één LNV-inspectiedienst
Û behouden herkenbaarheid naar domeinen en doelgroepen,
nationaal en internationaal
Û borgen van bestaande onafhankelijke rol als centraal bevoegde
autoriteit
Û ongevraagde en gevraagde advisering (onder andere via
risicobeoordeling en risicocommunicatie) zijn, naast toezicht,
kerntaken van deze dienst

Ondernemers, hun vertegenwoordigers en andere stakeholders
worden overigens betrokken bij deze vernieuwingen in het
toezicht van de VWA.

Meerjarenvisie 2007–2011

De boodschap in de voorgaande hoofdstukken is dat de VWA doorgaat met veranderen
en vernieuwen, zélf en in samenwerking met anderen. De VWA realiseert zich dat ze
erg ambitieus is en de lat hoog legt maar ook hoog wil leggen. Daarbij komt dat, zoals in
het voorwoord aangegeven, deze vernieuwing tegelijkertijd met een forse taakstelling
vanuit de nieuwe regering, en daarmee krimp van de VWA, moet worden gerealiseerd.
Het is desondanks de ambitie om van de VWA een toekomstbestendige en flexibele
organisatie te maken met medewerkers die daaraan invulling kunnen geven.
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2006

Anders en kleiner

Het relatieve belang van de daadwerkelijke uitvoering van
inspecties zal afnemen. Delen van het huidige toezicht zullen
niet meer worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat gebruik
wordt gemaakt van zelfcontrolesystemen, maar ook in
gevallen waarbij de regelnaleving op orde is, zal de VWA zich
gedeeltelijk terugtrekken. Waar mogelijk zullen delen van de
huidige controle- en inspectietaken aan andere partijen worden
overgedragen. De VWA komt dan in de rol van toezicht op
controle. Het belang van communicatie en advisering nemen
toe zoals beschreven in deze meerjarenvisie. De verwachting
is dat daarmee binnen het VWA-werkterrein een minstens zo
effectieve beheersing van veiligheidsrisico’s voor de burger kan
worden bereikt.
De gevolgen van de meerjarenvisie voor de VWA zijn in een
figuur te illustreren. De boodschap is tweeledig. De VWA wordt
kleiner en het relatieve en absolute belang van de kerntaken
risicoanalyse en communicatie nemen toe ten opzichte van het
toezicht.

2010

Toezicht, inspecties, keuringen
Communicatie
Risicoanalyse en advies
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Werkwijzen veranderen

Interne processen zullen wijzigen, maar ook de manier van
omgang met de gecontroleerde ondernemers verandert.
Er zal meer maatwerk worden toegepast in de handhaving.
Het spectrum in de handhaving wordt breder: aan de ene
kant zal meer hulp bij de naleving worden geboden, en aan de
andere kant worden ernstige of herhaalde overtredingen van
de regels steviger aangepakt. Risico’s voor de burger zullen
daarbij de maatstaf zijn. Om deze veranderingen in het toezicht
te realiseren, moet worden geïnvesteerd in de deskundigheid
en competenties van de VWA-medewerkers. De VWA gaat haar
‘inspecteur van de toekomst’ (zie kader) voorbereiden op de
eisen die worden gesteld door deze meerjarenvisie. Meer dan
nu zal sprake zijn van systeemtoezicht, audits en bijvoorbeeld
hulp bij naleving. De VWA-inspecteurs moeten hiervoor
worden opgeleid. Daarnaast vraagt samenwerking met andere
inspecties andere competenties van medewerkers. Ook hierin
moet worden voorzien.

Investeren in digitale relatie

Om de communicatie met burgers en bedrijven en andere
inspectiediensten effectiever vorm te geven, zullen ICTsystemen en -processen worden gemoderniseerd. Verregaande
digitalisering (uitwisselbaar met de omgeving), samen met
inhoudelijke expertise, vormt voor de VWA de sleutel naar
effectief toezicht. De VWA-website zal gaan functioneren
als een ontmoetingsplaats tussen burgers en de VWA en
tussen ondernemers en de VWA. Achter deze gedigitaliseerde
frontoffice is een deskundige backoffice actief.
De VWA zal in de komende jaren mogelijk maken dat
ondernemers rechtstreeks inzicht krijgen in de resultaten van
de VWA-inspecties op hun bedrijf. Ook zal de VWA onderzoeken
welke delen van het toezicht digitaal gemaakt kunnen worden.
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VWA wordt een (inter-)nationaal kenniscentrum op haar
kerntaken

Om een betrouwbare rol in de beoordeling en beheersing van
risico’s te spelen en om over deze risico’s adequaat te kunnen
communiceren, zal de VWA meer en nieuwe kennis op moeten
doen. Deskundigheid is de doorslaggevende factor bij het
uitvoeren van de drie kerntaken: risicobeoordeling, toezicht en
communicatie.
Hierbij zal nog meer dan voorheen gebruik worden gemaakt
van inmiddels beproefde wetenschappelijke kennis. Zo zal
de zogenaamde Tafel van Elf bij de inrichting van het
toezicht intensiever worden gebruikt. Ook zal de VWA de
wetenschappelijke kennis over regelnaleving bij burgers en
ondernemers beter gaan benutten. De VWA zal internationaal
een rol spelen bij de overdracht van kennis tussen toezicht
houdende instanties. Zodoende verwacht de VWA haar eigen
professionaliteit blijvend te kunnen ontwikkelen.
Verder hoopt de VWA met deze uitwisseling van kennis een
bijdrage te leveren aan de harmonisatie van het toezicht.

Biddinghuizen
Achtbaan El Condor
in een attractiepark
in de polder met
achtbanen, shows
en nog veel meer
verrassingen.

Import
Het wereldwijde verkeer van
plantaardige producten, dieren en
dierlijke producten levert risico’s
op voor mens en dier.

Bij binnenkomst in de EU worden daarom aan producten, planten en dieren
door de Nederlandse overheid eisen gesteld om deze risico’s te verkleinen
of te voorkomen. Deze eisen zijn vrijwel allemaal op het niveau van de EU
geharmoniseerd. De VWA controleert bij binnenkomst of aan deze eisen
wordt voldaan. Is dat het geval dan geeft de VWA toestemming de dieren of
producten binnen te brengen.
De belangrijkste ontwikkelingen en doelstellingen voor de komende jaren zijn
hieronder samengevat.
Û Vergroten van de effectiviteit van het toezicht door het verder doorvoeren
van risicogebaseerd toezicht en (daarmee) verhogen van de aandacht van
importeurs voor voedselveiligheid en diergezondheid.
Û Vergroten van de efficiëntie bij import door harmonisatie van de
toezichtsystematiek voor veterinaire en plantaardige producten.
Û Extra aandacht voor het optreden van (administratieve) fraude.
Een voorbeeld is het ‘omkatten’ van producten nadat invoer heeft
plaatsgevonden.
Û Nauwgezet volgen van de douanewetgeving die betrekking heeft op de
invoer van levensmiddelen omdat de ontwikkelingen gevolgen kunnen
hebben voor de positie en het functioneren van de VWA bij invoer.

BIJLAGE

De inspecteur van de toekomst

De VWA-inspecteur 1 voert het VWA-toezichtbeleid uit: hij richt
zich daarbij op het verhogen van de naleving van wetten en regels
door bedrijven en instellingen. Het VWA-toezichtbeleid bestaat
uit de Meerjarenvisie, de Toezichtarrangementen en jaarplannen,
en het VWA-interventiebeleid. De inspecteur is deskundig op
zijn terrein en handelt vanuit vertrouwen naar de gecontroleerde
bedrijven en instellingen. Deze bedrijven kunnen vertrouwen op
een onafhankelijk oordeel en op professioneel handelen van de
VWA-inspecteur. Hij is kritisch over het eigen functioneren en
staat open voor veranderde inzichten. Verder is de inspecteur in
staat om samen te werken met collega-inspecteurs, zowel binnen
de VWA als van andere toezichthouders. De inspecteur werkt
volgens de toezichtbeslisboom van de VWA. Deze beslisboom
bestaat uit de volgende zes stappen:
1. Wet- en regelgeving begrijpen
De inspecteur beschikt over de benodigde kennis van de betreffende
wet- en regelgeving en hij doorgrondt de geest van de wet. Hij
begrijpt het beoogde effect van wetten en regels. Op basis van
het VWA-toezichtbeleid past hij tijdens inspecties deze wetten en
regels toe op het gecontroleerde bedrijf.
2. Verzamelen van feiten
Op basis van zijn vakdeskundigheid als inspecteur onderzoekt hij
de feitelijke situatie in het bedrijf. Hij onderscheidt hoofd- en
bijzaken. Hij legt daarbij logische verbanden tussen enerzijds
de verschillende feiten en omstandigheden en anderzijds de
betreffende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft hij oog voor zaken
die niet direct tot zijn werkveld behoren.
3. Vaststellen wel of geen naleving
Op basis van het toezichtbeleid van de VWA, zijn expertise en
de aangetroffen feiten en omstandigheden komt de inspecteur
tot een oordeel of de wet- en regelgeving al dan niet wordt
nageleefd. Indien dit wél het geval is, dan rondt hij zijn inspectie
af door de gecontroleerde zijn positieve bevindingen mede te
delen. Bij niet-naleving stelt hij vast of de mate van niet-naleving
ernstig, gemiddeld of gering is met betrekking tot de risico’s voor

de gezondheid of de veiligheid. Het resultaat (zowel positief als
negatief) van de uitgevoerde controle wordt schriftelijk bevestigd
naar de betreffende gecontroleerde.
4. Interventie
Op basis van het principe ‘zacht waar het kan, hard ingrijpen waar
het moet’ bepaalt de inspecteur vervolgens hoe hij intervenieert.
Het doel van de interventie is het naleven van de wet- en
regelgeving. Het bieden van nalevingshulp is hierbij het eerst in
beeld. Indien dit geen resultaat heeft of wanneer het risico als
gemiddeld of ernstig is gekwalificeerd, dan heeft de inspecteur
een aantal sanctionerende instrumenten ter beschikking zoals een
waarschuwing, een boeterapport of nog verdergaande maatregelen
zoals inbeslagname of stillegging van het bedrijf. Het vakmanschap
van de inspecteur uit zich door het toepassen van die interventie
die enerzijds naleving bewerkstelligt en anderzijds niet meer last
veroorzaakt dan strikt noodzakelijk is. Met andere woorden, de
inspecteur is resultaatgericht, heeft overtuigingskracht en blijft in
alle situaties standvastig in zijn oordeel en standpunt.
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5. Afspraken
De inspecteur legt duidelijk en zakelijk aan de gecontroleerde uit
waarom toezicht noodzakelijk is, wat hij heeft aangetroffen en hoe
hij tot de gekozen interventie is gekomen. Hij is invoelend naar de
situatie van de gecontroleerde, maar hij maakt heldere afspraken
over de gewenste oplossing, over de tijd die voor deze oplossing
beschikbaar is en of er een hercontrole plaatsvindt. Hierbij doet de
inspecteur een nadrukkelijk appèl op de eigen verantwoordelijkheid
van het gecontroleerde bedrijf. De gemaakte afspraken worden
schriftelijk bevestigd.
6. Rapporteren
De inspecteur rapporteert zijn bevindingen, interventies en
afspraken met de gecontroleerde in het ICT-systeem van de VWA.
Deze rapportage is niet alleen bedoeld als formele verantwoording.
De in het systeem opgenomen gegevens gebruikt de VWA ook voor
het ontwikkelen van het VWA-toezichtbeleid en voor het uitbrengen
van adviezen.

1 	Natuurlijk zijn bij de VWA zowel mannelijke als vrouwelijke inspecteurs werkzaam. Gemakshalve wordt de mannelijke vorm gehanteerd.

Voedsel en Waren Autoriteit

BIJLAGE

68

Referenties

– Algemene Levensmiddelen Verordening, 2002/178/EG
– Beraad van Inspecteurs-Generaal (IG-Beraad), werkplan 2006-2007
– Communicatiestrategie VWA, interne strategienota juli 2006
– “Consumentenbeleid dat op de toekomst is voorbereid, bespiegelingen van betrokkenen”, LEI-rapport 7.06.03 2006
– 	Handhaven met verstand en gevoel; vernieuwing van het handhavingsbeleid van de VWA op basis van risico’s en proportionaliteit,
VWA, juni 2006
– 	Hygiëneverordeningen, 2004/852/EG, 2004/853/EG en 2004/854/EG
– Kaderstellende Visie op Toezicht “Minder last, meer effect”, tweede kamer 2005-2006, 27831 nr. 15
– LNV-consumentenplatform “Voedsel zonder risico, wensen en grenzen”, 2004
– Meerjarenprogramma bureau Risicobeoordeling 2007-2011 “Risico’s in beeld en beoordeeld”, april 2007
– Plan Tot Organisatieverandering VWA 2007-2010, interne nota VWA, 2007
– Programma “Eenduidig Toezicht”, kabinetsreactie op motie Aptroot, tweede kamer 2005-2006, 29362 nr 77
– Programma Andere Overheid, tweede kamer 2003-2004, 29362 nr. 2
– 	Regeerakkoord “Samen werken, samen leven”, 2007
– 	Richtlijn Algemene Productveiligheid, 2001/95/EG
– 	Strategie Voedselkwaliteit, Ministerie van LNV, 2005
– Verordening inzake officiële controles van diervoeders en levensmiddelen, 2004/882/EG
– Voedsel en Waren Autoriteit meerjarenvisie 2004 – 2007, VWA, 2003
– Volksgezondheid Toekomst Verkenning “Gezondheid op koers?” RIVM rapport 270551001, 2002
– Zicht op toezicht, deel 1: Effectief toezicht houden, hoe doe je dat, deel 2: Een visie op outcomeparameters voor de VWA, deel 5:
Handhavingscommunicatie in de praktijk, rapporten VWA 2005-2006
– Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit, staatsblad 2006, 247
– Discussie beleidsondersteunende laboratoria, VD.2007/361, 5 maart 2007

Rotterdam
Vaten met citrusconcentraat uit
Brazilië zijn per schip
aangekomen in de
haven van Rotterdam.

