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Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2015 van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Dit jaarplan heeft betrekking op de
uitvoering van de toezichttaken van de NVWA en de te bereiken
resultaten in 2015.
De missie van de NVWA is veelomvattend: het bewaken van de
gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de
veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en het
handhaven van de natuurwetgeving. De NVWA houdt toezicht
op een groot aantal wetten en regelingen en een breed scala
aan producten en bedrijven.
dr. ir. H. Paul
inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
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Leeswijzer
Het jaarplan van de NVWA is opgebouwd uit twee delen.
Hoofdstuk 1 beschrijft de missie en taken van de NVWA en de
hoofdlijnen van het Plan van Aanpak NVWA. Dit is op 19
december 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste activiteiten en
handhavingsresultaten die de NVWA in 2015 wil bereiken in de
diverse domeinen. In dit hoofdstuk zijn ook de resultaten
beschreven voor wat betreft:
• inlichtingen en opsporing;
• risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering;
• internationale projecten;
• klantcontact en dienstverlening.
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De ontwikkelingen
1.1 Ambitie en missie
De NVWA signaleert tijdig risico’s voor onze voedsel- en
consumentenproducten, onze dieren en planten en onze natuur
en beheerst deze. Dit doet de NVWA voor zowel binnenlandse
als buitenlandse consumenten. Door vrijwaringsgaranties af te
geven, draagt de NVWA bij aan de exportpositie van Nederland.
Het uiteindelijke doel van deze inspanningen is dat consu
menten erop kunnen vertrouwen dat wat in de winkelschappen
ligt veilig is, dat dieren in Nederland goed worden behandeld en
dat de natuur wordt beschermd. Daar ligt de maatschappelijke
ambitie van de NVWA, daar ligt ook het publieke belang van
onze inzet. Dat is de waarde van het toezicht door de NVWA.
De NVWA is toezichthouder, maar ook samenwerkingspartner.
Zij deelt de verantwoordelijkheid voor de hierboven benoemde
publieke belangen met bedrijven, burgers, maatschappelijke
organisaties en opdrachtgevers. Samenwerking is daarbij
essentieel, waarbij iedere partij een eigen verantwoordelijkheid
heeft. Producenten en andere bedrijven in de keten zijn zelf
verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving, en
daarmee voor veilige producten en gezonde dieren. De NVWA
ondersteunt bedrijven en burgers bij het goed invulling geven
aan deze eigen verantwoordelijkheid door hen goed te

informeren. Als toezichthouder richt de NVWA de focus op de
niet-nalevende bedrijven en grijpt daarbij, zo nodig hard, in.
Deze ambitie en rolopvatting zijn verankerd in de missie van de
NVWA:
‘De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bewaakt de veiligheid van
voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten,
het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving’.

1.2 Kerntaken
De NVWA geeft invulling aan de ambitie en missie door drie
kerntaken: handhaving, risicobeoordeling en
risicocommunicatie. Twee overige taken zijn beleidsadvisering
en uitvoering.

Handhaving
De NVWA houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving
door bedrijven en instellingen. Vaak wordt toezicht als
synoniem gebruikt voor het begrip handhaving. De NVWA
definieert toezicht als een van de elementen van handhaving.
Het begrip handhaving zelf is een breder begrip. Handhaving
omvat alle handelingen die zich richten op het beïnvloeden van
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nalevingsgedrag. Naast het houden van toezicht (inspecties)
gaat het ook om het onder meer uitvoeren van
opsporingsonderzoek, handhavingscommunicatie,
exportcertificering en exportkeuringen.

wetenschappelijk onderzoek en gebruikt gegevens uit de
handhavingspraktijk van de NVWA en van (betrokken?)
onderzoeksinstellingen.

Risicocommunicatie
De NVWA heeft de handhaving georganiseerd in 23
toezichtdomeinen. Deze domeinen sluiten aan op de
hoofdthema’s van onze missie. Vanuit deze domeinen dient de
NVWA zicht te hebben op circa 400.000 bedrijven en locaties
waar zich risico’s kunnen voordoen. Binnen deze groep van
bedrijven moet de NVWA de juiste keuzes maken waar en hoe
ze wil handhaven. Dat is een complexe opgave.
Binnen handhaving valt ook de NVWA-crisisorganisatie, die
coördineert bij crises en incidenten. Hiermee is de NVWA in
staat om slagvaardig op te treden bij een crisis of incident.

Risicobeoordeling
Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering
(BuRO) van de NVWA coördineert de risicobeoordeling. BuRO
beoordeelt gevaren voor de voedsel- en productveiligheid,
dier- en plantgezondheid en de natuur vanuit de vraag of deze
gevaren zich ook in de Nederlandse situatie kunnen voordoen
en zo ja, wat de impact daarvan kan zijn. Vervolgens adviseert
BuRO daarover het ministerie van Economische Zaken (EZ) en/
of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
of hoofdinspecteurs van de NVWA-divisies Consument &
veiligheid (C&V), Landbouw & natuur (L&N) en Veterinair &
import (V&I). BuRO initieert en coördineert het benodigde

Met de uitkomsten van de risicobeoordeling informeert de
NVWA de samenleving over de risico’s en (mogelijke) gevolgen
voor de voedsel- en productveiligheid, dier- en plantgezondheid
en de natuur. Deze risicocommunicatie richt zich op bestaande
en opkomende risico’s, en beïnvloeding van de perceptie
daarvan. In dit kader biedt de NVWA burgers zo veel mogelijk
een handelingsperspectief, zodat zij weten wat te doen in die
risicosituatie.

Beleidsadvisering
De NVWA heeft als handhavingsorganisatie veel relevante
kennis voor de ontwikkeling van beleid. Ze heeft een goed beeld
van ontwikkelingen, trends en risico’s, en daarmee ook van de
effectiviteit van beleidskeuzes. Op basis van deze kennis en
ervaring adviseert ze bij de formulering van beleid. Dit geldt in
het bijzonder voor de plantgezondheid. Van oudsher is de
beleidsadvisering op dit gebied intensiever.

Uitvoeringstaken
De NVWA vervult in opdracht van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) ook een beperkt aantal
uitvoeringstaken, zoals de controle op EU-landbouwsubsidies.
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1.3 Hoofdlijnen en resultaten
Plan van Aanpak NVWA
Voor het Verbeterplan NVWA is 2015 het tweede implementatie
jaar. Het Verbeterplan NVWA moet binnen drie jaar leiden tot
een adequate en toekomstbestendige NVWA, die is toegerust
op haar maatschappelijke opdracht. Tot een organisatie
waarbinnen de keurings- en toezichtstaken helder en stevig zijn
verankerd en de handhaving kwantitatief en kwalitatief is
versterkt. Daarnaast moet de NVWA het vermogen hebben haar
taken uit te voeren, en moet zij daartoe adequaat gefinancierd
zijn. Het doel van dit alles is behoud van het vertrouwen van
burger, bedrijf en inspecteur in handhaving door de NVWA.
De NVWA streeft ernaar om in 2017 een kennisgedreven
autoriteit te zijn. Een autoriteit met zicht en invloed op de
naleving van wet- regelgeving door bedrijven, op basis van
integrale risicoanalyses en een gedegen kennispositie, die
gericht ingrijpt in de keten.
Binnen het Verbeterplan NVWA zijn de hoofdlijnen van het plan
van aanpak uitgewerkt in actielijnen en verbeterplannen op
divisieniveau. In 2015 streeft de NVWA ernaar de organisatie op
sterkte te brengen en de handhaving zichtbaar op een hoger
niveau te tillen. De activiteiten in de verschillende ketens en
domeinen in 2015 zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. Om hand
having in de ketens te verbeteren, vernieuwt de NVWA op vier
organisatiebrede thema’s:

• Kennisgedreven en risicogerichte aanpak - dit omvat onder
andere het opstellen van risicobeelden, het versterken van de
informatiepositie en van de data-analyse. Voor 2015 zijn de
risico’s in beeld gebracht voor de volgende ketens:
1. dierlijk: roodvlees, pluimvee, wild, zuivel en eieren;
2. plantaardig: voor humaan en voor dierlijk gebruik.
• Procesverbetering en informatie – dit omvat onder andere
het op orde brengen van de processen van de NVWA en het
voorzien in adequate ICT-ondersteuning. In 2015 is het
streven om de upgrade van de digi-werkplek en uitvoering
voor de aanbesteding af te ronden.
• Effectief instrumentarium – dit omvat onder andere
voorwaarden voor het gebruik van kwaliteitssystemen en de
inzet van openbaarmaking, bevoegdheden, en onderzoek
naar de effecten van handhavingssinstrumenten. In 2015
loopt de beoordeling van aangemelde kwaliteitssystemen
door. In 2015 vindt een intensivering plaats van effectmeting
in de toezichtsdomeinen van de NVWA. Onderdeel hiervan is
het in afstemming met de beleidsorganisaties van VWS en EZ
formuleren van concrete handhavingsdoelstellingen.
• De mens als motor – dit omvat alle HRM- en
organisatiegerelateerde verbeteringen. In 2015 is onder
andere de laatste tranche van nieuwe medewerkers
aangetrokken en ingewerkt, zijn opleidingen afgerond (wat
nodig is voor onderdelen van het verbeterplan), is het
management development beleid (MD-beleid) uitgevoerd en
is het voorgenomen organisatiebesluit (VOB) voor de NVWA
als geheel opgesteld.
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De aansturing en planning van een omvangrijk en complex
programma als dit is een dynamisch en iteratief proces. Voor de
nadere en actuele uitwerking van het programma en de
planning verwijst de NVWA naar het programma Verbeterplan
NVWA en de voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.
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De resultaten van de handhaving
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste resultaten die de
NVWA in 2015 boekt op de terreinen van voedselveiligheid, de
veiligheid van consumentenproducten, diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid en natuurbehoud. Het meerjarig
kader dat jaarlijks in samenspraak met EZ en VWS wordt
bijgesteld, vormt hierbij het uitgangspunt. In de loop van het
jaar kunnen daar in opdracht van de departementen meer
werkzaamheden bijkomen. Per domein geeft de NVWA de
speerpunten aan en de belangrijkste te realiseren resultaten
voor 2015.
Aandachtpunt voor een groot aantal domeinen is dat door de
opheffing van de productschappen taken overkomen naar de
NVWA. Afgezien van de overkomst van de benodigde middelen
en mensen vraagt het in 2015 aandacht van de NVWAorganisatie om deze overgang goed te laten verlopen.

Voor de meeste domeinen is voorzien in een stevige aanpak van
fraude indien nodig: “hard waar het moet”.
Ander algemeen punt is het alert en tijdig reageren op
meldingen en klachten uit binnen- en buitenland. Opvolging
van meldingen uit het Rapid Alert System for Food and Feed
(RASFF) vraagt met name slagvaardigheid.
De NVWA heeft drie prioritaire communicatiethema’s benoemd.
Dit zijn vleesketen (inclusief dierenwelzijn), gewasbescherming
en horeca. Op deze domeinen is er urgentie door slechte
naleving en daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s plus
hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de
naleving. De verwachting is dat het instrument communicatie
effectief is ter vergroting van de naleving en bijdraagt aan de
zichtbaarheid van de NVWA.

Discussies over aanpassing van Europese wetgeving op de
domeinen van de NVWA dienen op een goede wijze gevoed te
worden met de technisch inhoudelijke kennis vanuit toezicht en
handhaving.

De resultaten van de handhaving | NVWA Jaarplan 2015

11

2

2.2 Veiligheid in de voedselketen
2.2.1 Vleesketen en voedselveiligheid
Domeinbeschrijving
Binnen het domein vleesketen en voedselveiligheid houdt de
NVWA toezicht op EU-erkende bedrijven in het eerste stadium
van de productie, verwerking en distributie van vlees. Het
betreft vlees van landbouwhuisdieren, pluimveevlees en vlees
van gehouden en vrij wild.
De NVWA is eindverantwoordelijk voor de levende en geslachte
keuring. Daarnaast houdt de NVWA toezicht op EU-erkende
slachthuizen, bewerkingsinrichtingen voor vrij wild en
EU-erkende uitsnijderijen. Ook houdt de NVWA toezicht op het
vervoer, de vervoerders en de handelsstromen van vlees. Dit om
te voorkomen dat vlees dat niet gekeurd is en/of ongeschikt is
verklaard voor menselijke consumptie, in de handel wordt
gebracht. Tot slot is het toezicht in dit domein gericht op de
producenten van de dieren (primaire sector). Het reguliere
toezicht van de NVWA reikt dus de volledige vleesketen van
boerderij tot slachthuis.
Resultaten
1. De ontwikkeling van de toezichtpiramide en fraudeindicatoren zijn geëvalueerd en op alle EU-erkende bedrijven
geïntroduceerd.
2. Het dagelijks toezicht op basis van bedrijfsrisicoprofielen is
op alle slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven
geïntroduceerd.

3. Een effectmeting op de resultaten bij middelgrote en kleine
slachthuizen in het kader van het Verbeterplan Vleesketen is
uitgevoerd.
4. Een verkenning om inspectiegegevens van de vleesketen
openbaar te maken is afgerond.
Toelichting
Ad 1.
In 2014 is in het kader van het Verbeterplan vleesketen voor
‘stand alone’ EG-erkende uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen
een methode ontwikkeld om bedrijven te scoren op basis van
nalevingsresultaten van een bedrijf voor enkele zeer relevante
aspecten (basisvoorwaarden, Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP), traceerbaarheid en rookbeleid).
Bedrijven kunnen op grond hiervan ingedeeld worden in een
toezichtspiramide. Op deze wijze is het mogelijk om per bedrijf
een toezichtsfrequentie te bepalen, waarbij goed presterende
bedrijven een basistoezicht krijgen en minder goed presterende
bedrijven aangepast toezicht. Daarnaast zijn voor ‘stand alone’
EG-erkende uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen fraudeindicatoren opgesteld om het mogelijk te maken fraude eerder
te signaleren. In 2015 vindt voor beide systematieken een
evaluatie plaats en worden deze na een mogelijke aanpassing/
verbetering op alle andere EG-erkende bedrijven
geïntroduceerd.
Ad 2.
In 2014 is in het kader van het Verbeterplan vleesketen, voor
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kleine en middelgrote slachterijen, een methode ontwikkeld om
een toezichtsfrequentie te bepalen voor het reguliere toezicht
op basis van bedrijfsrisicoprofielen. In 2015 introduceert de
NWVA deze methode op alle slachthuizen en
wildverwerkingsbedrijven.
Ad 3.
In 2014 is in het kader van het Verbeterplan vleesketen, voor
kleine en middelgrote slachthuizen, toezicht uitgevoerd op basis
van bedrijfsrisicoprofielen. In 2015 voert de NVWA een meting
uit om het effect van deze werkwijze te toetsen.
Ad 4.
Het is de ambitie van de NVWA om meer toezichtgegevens
openbaar te maken.
In 2015 voert de NVWA binnen het domein vlees en
voedselveiligheid een verkenning uit om invulling te geven aan
de openbaarmaking. De verkenning heeft betrekking op onder
andere welke informatie openbaar wordt gemaakt en op het
detailniveau waarop de openbaarmaking van gegevens
zichtbaar wordt.

2.2.2 Visketen
Domeinbeschrijving
Het domein omvat een groot deel van de visketen van vangst
tot industriële verwerking en distributie. Het toezicht van de
NVWA is zowel gericht op voedselveiligheid als op
duurzaamheid van visbestanden en op stroperij.

Het toezicht in het kader van duurzaamheid is gericht op:
· naleving van de visserijquota en de zeedagenregeling;
· technische en beschermende voorschriften voor
visserijactiviteiten op zee, in kust- en binnenwateren;
· aanlanding van vis en accurate vangstregistratie;
· weegvoorschriften en traceerbaarheid van vangsten (zowel
voor importen uit derde landen als EU);
· de bestrijding van illegale visserijpraktijken (bijvoorbeeld het
verbod op vangen van paling in de gesloten periode om de
palingstand te beschermen).
Het toezicht is sterk internationaal georiënteerd en de NVWA
werkt intensief samen met autoriteiten van andere lidstaten en
derde landen.
De inzet voor voedselveiligheid heeft betrekking op
aanlandingskeuringen, erkenning en registratie van schepen en
bedrijven, sanitair schelpdieronderzoek, systeemtoezicht bij
bedrijven, de afgifte van exportcertificaten en het vangstverbod
van paling (aal) in, door dioxinevervuiling gesloten gebieden.
Resultaten
1. De NVWA verhoogt de inspectiefrequentie in de visketen..
2. Het toezicht op het juiste gebruik van de vangstregistratie
systemen is zodanig vormgegeven, dat de focus van het
NVWA-toezicht ligt op de repressieve handhaving.
3. De inzet van de NVWA als makelaar van kennis en expertise
voor de bestrijding van in de visstroperij resulteert in
concrete afspraken met andere handhavers.
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Toelichting
Ad 1.
Het uitoefenen van regulier toezicht op erkende en geregistreerde
visbedrijven komt vaak onder druk te staan omdat andere
activiteiten (zoals het afhandelen van meldingen en klachten, en
exportcertificering) om voorrang vragen. In het kader van het
Plan van Aanpak is de capaciteit versterkt met een aantal hoger
opgeleide inspecteurs en extra laboratoriumcapaciteit.
Op het terrein van de voedselveiligheid voert de NVWA in de hele
keten van visvangst, -aanlanding en -verwerking risico
gebaseerde controles uit. De NVWA bezoekt goed presterende
bedrijven minder frequent dan slecht presterende bedrijven.
Volgens het principe “hard waar het moet” pakt de NVWA notoire
overtreders hard aan. Dit vraagt capaciteit. Door aanpassing van
de werkwijze bij exportcertificering is capaciteit vrijgespeeld om
in elk geval de erkende bedrijven in 2015 eenmaal te inspecteren.
Ad 2.
De ingewikkelde structuur van de vangstregistratie in Nederland
heeft er mede toe bijgedragen dat relatief veel capaciteit van de
NVWA gaat zitten in het ondersteunen van de vissers in het juiste
gebruik van deze systemen. Acties zijn in gang gezet om de
verantwoordelijkheidsverdeling te herpositioneren tussen de
diverse overheidsinstanties die betrokken zijn bij het
vangstregistratiesysteem. Deze activiteiten moeten ertoe leiden
dat de focus van de NVWA komt te liggen bij haar core business:
handhaving.

Ad 3.
Op het terrein van de visstroperijbestrijding zijn vele handhavers
actief. Om de effectiviteit van de handhaving te verhogen streeft
de NVWA ernaar om de samenwerking met andere handhavende
partners te intensiveren. De inzet van de NVWA voor de bestrijding
van de visstroperij is in omvang weliswaar beperkt, maar wel van
een hoogwaardig niveau. Bij de intensivering van de
samenwerking treedt de NVWA op als makelaar van specialistische
kennis en expertise. Andere handhavers kunnen gebruikmaken
van de specialistische kennis en expertise van de NVWA op dit
terrein.

2.2.3 Industriële productie
Domeinbeschrijving
Het toezicht richt zich binnen dit domein op:
• de voedselveiligheid, de hygiëne, de kwaliteitsborging (HACCP)
en de microbiologische criteria bij de productie, de import, het
transport en de distributie van levensmiddelen;
• de wettelijke limieten voor contaminanten, residuen van
bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid van genetisch
gemodificeerde organismen in levensmiddelen;
• de importcontroles (nationaal plan residuen
gewasbeschermingsmiddelen en mycotoxinen) van nietveterinaire levensmiddelen;
• eerlijkheid in de handel en de bestrijding van fraude (inclusief
geografische herkomstetikettering);
• de juiste etikettering van levensmiddelen, zodat de consument
goed wordt geïnformeerd;
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• de regie op het toezicht op de hele keten van zuivel- en
eiproductiebedrijven. Het Centraal Orgaan voor
Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en de
Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) oefenen het
eerstelijnstoezicht uit.
Het toezicht wordt uitgevoerd bij levensmiddelenproductie
bedrijven, importeurs, handelskantoren, opslag-, transport- en
distributiebedrijven.
Resultaten
1. De NVWA zet ook in 2015 in op een harde aanpak van notoire
overtreders met als doel dat ten minste 20% van de rode
bedrijven het ‘label’ rood kwijtraken.
2. De NVWA stelt het monitoringsprogramma voor
contaminanten periodiek risicogebaseerd bij.
3. De NVWA verkent in 2015 hoe zij in haar toezicht meer
gebruik kan maken van private systemen die getoetst zijn
aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen.
4. De NVWA brengt in 2015 de juistheid van etikettering van
voorverpakte levensmiddelen in beeld en ,waar nodig, treedt
zij handhavend op.
Toelichting
Ad 1.
De NVWA zet, in lijn met het Plan van Aanpak, meer inspecteurs
in op de voedselveiligheid bij productiebedrijven, importeurs,
handelskantoren, opslag-, transport- en distributiebedrijven
voor het verhogen van de voedselveiligheid. In 2015 ligt de focus

op het terugdringen van het aantal notoire overtreders, in het
bijzonder van de zogenoemde rode bedrijven. Fraude en
voedselveiligheid kunnen een relatie hebben, in de aanpak
wordt dan ook aangehaakt bij de conclusies van de Taskforce
Voedselvertrouwen om fraude tegen te gaan.
Ad 2.
De NVWA stelt jaarlijks het monitoringsprogramma voor
contaminanten in levensmiddelen bij op basis van eigen
bevindingen, informatie uit het RASFF-systeem en informatie
van EFSA. Zo monitort de NVWA een stof als acrylamide,
waarvan EFSA recent heeft vastgesteld dat de risico’s groter zijn
dan eerder gedacht, in diverse producten. Sinds de invoering
van de Verordening (EG) nr. 669/2009 worden elk kwartaal
productcategorieën en controlefrequenties direct bijgesteld aan
de hand van de bevindingen van alle lidstaten. Hier draagt de
NVWA aan bij door elk kwartaal de verplichte rapportages met
de Nederlandse bevindingen bij de Europese Commissie in te
dienen. Ook rapporteert de NVWA bevindingen van
importcontroles die niet vallen onder Europese
importwetgeving. Waar nodig treedt de NVWA ook in 2015
handhavend op. Waar opportuun rapporteert en communiceert
de NVWA de bevindingen aan en met het bedrijfsleven. Zo zijn
in 2014 de resultaten van de monitoring van acrylamide in
pepernoten besproken met het bedrijfsleven.
Ad 3.
De NVWA verkent in 2015 hoe meer gebruik kan worden
gemaakt van de informatie uit private kwaliteitsystemen. In
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overleg met de certificerende instanties pakt zij dit verder op.
De NVWA toetst de kwaliteitssystemen aan de criteria van de
Taskforce Voedselvertrouwen.
Van belang is dat de NVWA inzage krijgt in bevindingen van de
certificerende instanties op basis waarvan ze haar eigen toezicht
anders kan herinrichten. Waar nodig spreekt de NVWA de
certificerende instanties aan op de kwaliteit van hun controles
en de corrigerende maatregelen. De NVWA toetst bij ten minste
vijf grote bedrijven het effect van het aangesloten zijn bij een
kwaliteitssysteem.
Ad 4.
Conform toezegging van minister Schippers aan de Tweede
Kamer (kamerbrief vergaderjaar 2013–2014, 26 991, nr. 416)
geeft de NVWA in 2015 prioriteit aan toezicht op de juiste
etikettering van voorverpakte levensmiddelen. Sinds eind 2014
is een nieuwe Europese verordening in werking getreden op
basis waarvan het bedrijfsleven de etikettering moet aanpassen.
De NVWA brengt de mate waarin dit gebeurt steekproefsgewijs
in beeld voor aspecten als juiste vermelding van allergenen,
invriesdatum, lettergrootte. In geval van misleiding treedt de
NVWA handhavend op. Dit geldt ook voor onjuiste herkomst
etikettering van Nederlandse en buitenlandse producten, zoals
beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische
aanduidingen. In 2015 start de NVWA met toezicht in de retail.

2.2.4 Dierlijke bijproducten
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt toezicht op bedrijven waar dierlijke
bijproducten (DBP) ontstaan (zoals slachterijen, visverwerkende
bedrijven en dergelijke), op bedrijven die zich bezighouden met
de verzameling, verwerking, handel en verwijdering hiervan en
op bedrijven die dierlijke bijproducten gebruiken (bijvoorbeeld
voor directe vervoedering, onderwijs, diagnose en wetenschap,
zoals pelsdierhouderijen, laboratoria en onderzoeksinstituten).
In essentie is het toezicht erop gericht te voorkomen dat
dierlijke bijproducten onjuist worden bewerkt en verkeerd
worden toegepast. Het werkterrein is zeer breed en bestaat uit
veel verschillende soorten bedrijven, die aan ingewikkelde
regelgeving moeten voldoen.
Onzorgvuldig handelen kan grote consequenties hebben voor
de gezondheid van mens of dier: ingeval materiaal niet meer is
geschikt voor dierlijke of menselijke consumptie, moet worden
voorkomen dat dit tóch in de voeder- of voedselketen
terechtkomt. Dit geldt ook voor materiaal dat geïmporteerd en
geëxporteerd wordt.
Het gebruik van gecontamineerde bijproducten (bijvoorbeeld
met dioxine, BSE-materiaal) kan tot grote risico’s voor volks- en
diergezondheid leiden en grote economische gevolgen hebben.
Als grote partijen verontreinigd diervoeder of verontreinigde
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consumptieartikelen zoals dioxine-eieren moeten worden
teruggehaald en vernietigd, kan de schade enorm oplopen.
Binnen het domein zijn vijf verschillende productieketens te
onderscheiden:
1. productie van diervoedergrondstoffen;
2. productie van meststoffen;
3. productie van brandstoffen;
4. productie van technische producten en;
5. productie van farmaceutisch producten.
Bij het toezicht binnen het domein dierlijke bijproducten is
kennis van de keten van groot belang. Verwerkers, producenten
(diervoedergrondstoffen, biologische meststoffen),
opslagbedrijven en handelaren zijn belangrijke schakels in de
keten, omdat vanuit deze bedrijven dierlijke bijproducten in
andere ketens terecht kunnen komen. Tracking en tracing is bij
de verschillende schakels in de ketens een punt van zorg. De
nalevingsbereidheid is niet altijd hoog, omdat naleven lasten en
kosten met zich meebrengt en overtreden juist (financieel)
lucratief is.
Resultaten
1. De NVWA onderzoekt in 2015 de naleving van de doelgroep
roodvleesslachterijen in het kader van het Verbeterplan
toezicht vleesketen
2. De NVWA brengt de keten frituurvetten en vetten, bestemd
voor de productie van biodiesel in beeld en identificeert en
inspecteert risicoschakels.

3. De NVWA brengt de keten en de schakels waar de meeste
risico’s zijn voor het verzamelen en het gebruik van
voormalige voedingsmiddelen in beeld en inspecteert deze.
4. De NVWA brengt de bevindingen van internethandel in rauw
petfood in beeld.
Toelichting
Ad 1.
In het kader van het Verbeterplan toezicht vleesketen zijn in
2014 stappen gezet om de kennis en kunde van de NVWAinspecteurs op de slachterijen te vergroten. In 2015 bekijkt de
NVWA wat hiervan het effect is op de naleving bij de
slachterijen.
Ad 2.
Verder is de inzet van het domein dierlijke bijproducten, in lijn
met het Plan van Aanpak, in 2015 gefocust op het versterken
van de informatiepositie en gerichte inzet bij risicobedrijven.
Het vettenproject uit 2013/2014 (dierlijke vetten) krijgt een
vervolg in 2014 door de stromen frituurvetten in beeld te
brengen. Er zijn signalen van fraude in deze sector en de keten
heeft nog witte vlekken.
Ad 3.
Naar aanleiding klachten uit Duitsland en signalen binnen
Nederland gaat de NVWA de keten voormalige
voedingsmiddelen (VVM) in beeld brengen en risicovolle
bedrijven inspecteren. Hierbij komt de nadruk te liggen op
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bedrijven die VVM verzamelen omdat in deze bedrijven ook
andere activiteiten plaatsvinden, zoals het produceren van
diervoeders en het verzamelen van afvalstoffen. Dit heeft ook
een nauwe relatie met de meststoffenwetgeving, omdat alleen
bepaalde materialen als meststof gebruikt mogen worden.
Hierdoor zijn deze verzamelbedrijven risicobedrijven.
Ad 4.
In 2014 is de NVWA begonnen aan een analyse van
internethandel in, met name, rauw petfood. Deze handel is zeer
levendig en rauw petfood kan door zijn hoedanigheid een risico
vormen voor de volksgezondheid. De NVWA volgt deze analyse
op in 2015 door gerichte inspecties bij betrokken bedrijven. Over
de bevindingen rapporteert zij.

(petfoodsector). De grondstofhandel is een belangrijke schakel
in de diervoederhandel en -productie. Deze is voor een groot
deel een wereldhandel. Naast het gebruik van reststromen uit
de voedingsmiddelenindustrie, komen er grote hoeveelheden
grondstoffen uit Zuidoost-Azie en Zuid-Amerika (Brazilië/
Argentinië). Behalve de wereldhandel vindt er ook in het
intraverkeer en het nationale verkeer van diervoeders een
levendige handel in grondstoffen plaats.
De diervoederhandel kenmerkt zich door veel verschillende
schakels (producenten grondstoffen – handelaren/transporteurs
– mengvoederproducenten – veehouders die zelf diervoeders
mengen en/of gebruiken). Deze schakels liggen niet altijd in
elkaars verlengde, waardoor de structuur van de sector wel
wordt beschreven als een ‘spaghettistructuur’.

2.2.5 Diervoeder
Domeinbeschrijving
Diervoeders spelen een belangrijke rol in het produceren van
veilige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals vlees,
melk en eieren. Diverse incidenten in het verleden, onder
andere met dioxinen en BSE, hebben aangetoond dat
onzorgvuldig handelen grote consequenties heeft voor de
vlees- of zuivelsector en de veiligheid van de te consumeren
producten. Daarnaast heeft het grote financiële consequenties
(tot meer dan 100 miljoen euro).
De diervoedersector is grofweg te scheiden in een markt voor
landbouwhuisdieren en een voor gezelschapsdieren

Het NVWA-toezicht richt zich op de hele keten waarbij de
hygiëneverordeningen belangrijke kaders zijn. Daarnaast richt
het toezicht zich op het gebruik van toevoegingsmiddelen en op
de nieuwe marktverordening van claims en etikettering. Verder
vindt monitoring plaats op ongewenste stoffen, genetisch
gemodificeerde organismen en verboden materialen in
diervoeders in het kader van het nationaal plan diervoeders.
De diervoederketen bestaat uit circa 6.000 bedrijven zoals
producenten van grondstoffen, handelaren, transporteurs,
mengvoederproducenten en veehouders die zelf diervoer
mengen en/of gebruiken, en zo’n 60.000 akkerbouw/
veeteeltbedrijven (de primaire sector).
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In de diervoedersector zijn enkele kwaliteitssystemen
ingevoerd. Voor zover mogelijk werkt de NVWA samen met
deze systemen, Trustfeed en GMP+International.
Resultaten
1. De NVWA versterkt de informatiepositie over (handels)
bedrijven, die acteren in de ‘onderkant van de markt’, en de
toeleveranciers en afnemers.
2. De NVWA brengt de naleving van etikettering
gezondheidsclaims diervoeders (met nadruk op additieven)
in beeld evenals de risico’s van niet-naleving.
3. De NVWA brengt in 2015 een rapportage uit over het gebruik
van koper en zink in de varkenshouderij.
Toelichting
Ad 1.
De NVWA zet in dit domein met extra capaciteit op basis van het
Plan van Aanpak in 2015 vooral in op versterking van de
informatiepositie en het bijstellen van de handhavingsaanpak.
Gelet op de eerste bevindingen in 2014 met betrekking tot
mogelijke fraude en het omkatten van partijen grondstoffen
naar diervoeders voert de NVWA in 2015 een meer specifiek
onderzoek uit bij (handels)bedrijven aan de onderkant van de
markt. Met focus op de handel in minderwaardige en/of
ongeschikte partijen. Naast het toezicht op fysieke partijen en
productie verzamelt de NVWA ook informatie uit data om een
beeld te krijgen van de productstromen (toeleveranciers en

afnemers) bij bedrijven aan de onderkant van de markt. Voor de
digitale data-analyse gaat de NVWA na hoe hiervoor ook data
van derden, zowel bedrijven als collega-inspecties, gebruikt
kunnen worden.
Ad 2.
In 2013 heeft onderzoek uitgewezen dat ongeveer 40% van de
geïnspecteerde etiketten diervoeders niet conform de wettelijke
voorschriften waren. De tekortkomingen varieerden van
ontbreken van de wettelijk voorgeschreven aanduidingen tot
het voeren van niet toegestane claims. In 2015 gaat de NVWA
meer specifiek de naleving van de voorschriften voor
gezondheidsclaims in beeld brengen. In het bijzonder kijkt zij
hierbij naar de voorschriften van additieven. Op basis van de
geconstateerde tekortkomingen stelt de NVWA een beeld van
de risico’s op en informeert zij de sector hierover.
Ad 3.
De NVWA heeft in 2013 en 2014 intensief gecontroleerd in de
varkenshouderij naar het gebruik van additieven (koper en zink)
bedrijven. Gebleken is dat circa 35% van de geïnspecteerde
bedrijven de regels niet naleeft. In het najaar van 2014 heeft de
NVWA door handhavingscommunicatie de
varkenshouderijsector in kennis gesteld van de
inspectieresultaten. De NVWA voert in 2015 gerichte inspecties
uit bij varkensbedrijven uit en brengt hierover een rapportage
uit.
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2.2.6 Bijzondere eet- en drinkwaren, inclusief claims
Domeinbeschrijving
Het domein bijzondere eet- en drinkwaren, inclusief claims
(BED) bestrijkt een breed werkterrein variërend van producten
als sondevoeding tot ayurvedische kruidenpreparaten.
Samenstelling van de producten (dosering en soort
ingrediënten) en juiste etikettering zijn onderwerp van toezicht.
Er is ook aandacht voor naleving van wetgeving op het gebied
van gezondheidsclaims en medische claims. Vooral producten
waarvan geclaimd wordt dat ze een positieve invloed hebben
op de gezondheid van de consument vragen om gericht toezicht
door de NVWA. In dit domein vindt veel verkoop plaats via
webshops.
Verder volgt de NVWA in 2015 (net als in voorgaande jaren)
productaanpassingen van levensmiddelen, met name de
veranderingen van vetzuursamenstelling en de hoeveelheid
zout en suiker in het kader van de herformulering van
producten.
Resultaten
1. De NVWA inspecteert in 2015 50% van de fysieke BEDimporteurs en inspecteert een selectie van BED-webshops op
juiste weergave van claims en juiste etikettering.
2. De NVWA inspecteert in 2015 alle BED-producenten op de
eigen controle van grondstoffen en op het in het bezit
hebben van adequate analysecertificaten van deze
grondstoffen.

3. De NVWA brengt de handelsketen, doelgroepen en risico’s,
betrokken bij verkoop van sportvoedingsproducten, in beeld.
Toelichting
Ad 1.
Bij de inspecties van de fysieke BED-importeurs en de BEDwebshops brengt de NVWA in beeld of de voedings-,
gezondheids- en medische claims juist vermeld worden. Tevens
toetst zij of de nieuwe verplichte gegevens van producten
(waaronder de ingrediëntendeclaratie) op de juiste wijze
vermeld worden. De NVWA beoordeelt de geïnspecteerde
bedrijven conform haar zogenoemde stoplichtensystematiek.
Bij deze inspecties ligt in 2015 de aandacht onverminderd op
risicoproducten, zoals verboden kruiden en verboden
kruidenpreparaten. Dit omdat de NVWA een toename van
ongewenste en/of onbekende ingrediënten signaleert in
bepaalde productcategorieën, zoals kruidenpreparaten.
De NVWA geeft bij de inspecties bij genoemde doelgroepen
prioriteit aan het handhaven op het gebruik van nietonderbouwde en afgewezen claims.
De NVWA gaat verder met het ontwikkelen van de
handhavingsaanpak voor webshops die BED-producten
verhandelen. In 2015 integreert de NVWA de webshops die
aangesloten zijn bij een aantal (geselecteerde) ‘trust-seals’ in
het regulier toezicht.

De resultaten van de handhaving | NVWA Jaarplan 2015

20

2

Ad 2.
Tot nu toe ligt de focus op het gebied van bijzondere eet- en
drinkwaren, inclusief claims vooral op de producten zelf en op
de aanprijzing daarvan. Minder aandacht is besteed aan
voedselveiligheidssystemen bij producenten, importeurs en
distributeurs. Zoals geduid in het Plan van Aanpak investeert de
NVWA meer in het toezicht op de voedselveiligheid. Ook voor
dit domein pakt zij dit op. Uit een pilotproject, waarbij de NVWA
de bij de grondstoffen bijgeleverde analysecertificaten
beoordeelde, blijkt dat een groot deel van deze certificaten niet
correct zijn. In 2015 zet de NVWA veel capaciteit in aan het op
orde krijgen van de ingangscontrole van grondstoffen bij
BED-bedrijven. Dit vanwege de risico’s bij onvoldoende
ingangscontroles en onvoldoende beheersmaatregelen. Waar
nodig onderwerpt de NVWA de analysecertificaten aan een
additioneel onderzoek.
Ad 3.
De NVWA heeft signalen ontvangen dat sprake is van verboden
stoffen in sportvoeding. Door de handelsketen, doelgroepen en
risico’s, betrokken bij verkoop van sportvoedingsproducten, in
beeld te brengen verbetert de NVWA haar informatiepositie, in
lijn met het Plan van Aanpak. Vanuit die positie kan zij de
handhavingaanpak aanpassen.

2.2.7 Horeca en ambachtelijke productie
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt binnen dit domein toezicht op de voedsel
veilige productie van eet- en drinkwaren bij bedrijven die
voedsel direct aan consumenten leveren. Het betreft horeca
ondernemingen, ambachtelijke producenten, zorginstellingen
en retailbedrijven. Tot de groep behoren ook markten (week- en
jaarmarkten) en evenementen. Het toezicht richt zich
voornamelijk op controle op de inrichting, hygiëne, wering/
bestrijding van plaagdieren en de wijze van bereiden van de
eet- en drinkwaren. Naleving van deze onderdelen voorkomt
dat consumenten in contact komen met gevaarlijke stoffen of
micro-organismen die in levensmiddelen kunnen voorkomen.
Hiermee worden ziektegevallen tegengegaan.
De mix van handhavingsinstrumenten is gericht op het
aanpakken van (notoire) overtreders, de continuering van
voldoende tot goede naleefniveaus en op stimulering van eigen
verantwoordelijkheid van bedrijven.
Binnen dit domein is de maatschappelijke aandacht op de
openbaarmaking van controlegegevens van bedrijven actueel,
zodat de NVWA de consument beter informeert en een
handelingsperspectief biedt bij de keuze waar hij producten
afneemt.
Resultaten
1. De NVWA voert de effectmeting van openbaarmaking
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controleresultaten bij lunchrooms uit en rapporteert de
resultaten hiervan.
2. De NVWA stelt in 2015 een nalevingsbeeld op van
allergeneninformatie bij onverpakte producten en van de
doelgroepen kinderdagverblijven en ziekenhuizen.
3. De NVWA vergroot de naleving op het terrein van
voedselveiligheid door het aanpakken van notoire
overtreders en het toepassen van andere
handhavingsinstrumenten.
Toelichting
Ad 1.
De NVWA publiceert de resultaten van de effectmeting
openbaarmaking controleresultaten lunchrooms begin 2015.
Deze resultaten en de resultaten uit de evaluatie in 2014
(inclusief die van de formulebedrijven), gebruikt zij om de
kwaliteit van bestaande activiteiten te verbeteren en om te
beslissen in welk tempo, op welke wijze en met welke
doelgroepen uitbreiding mogelijk is. Bij de keuze voor
uitbreiding met een doelgroep houdt de NVWA rekening met
het effect daarvan op de andere ontwikkelingen binnen
handhavingsregie.
De inschatting is dat bij uitbreiding, de horeca-inspectiekaart en
app hernieuwde aandacht krijgen, zowel van consumenten als
van bedrijven en dat daarmee de Veilig Voedsel Verklaring meer
aandacht krijgt en mogelijk door ondernemers meer gebruikt
gaat worden. Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de Veilig

Voedsel Verklaring, blijft de NVWA elke eerste verklaring
controleren.
Ad 2.
Met het oog op structurele verbetering van haar
informatiepositie, geeft de NVWA in 2015 voor het domein
horeca en ambachtelijke productie een vervolg aan de vierjarige
cyclus om nalevingsmetingen te ontwerpen en deze een meer
structurele plaats te geven binnen toezicht. Doel is een overzicht
van doelgroepen met meetfrequenties. De resultaten van de
naleefmetingen geven objectieve naleefinformatie. In 2015 stelt
de NVWA, mede naar aanleiding van recente
voedselgerelateerde uitbraken, bij kinderdagverblijven een
nalevingsbeeld op. Ook monitort zij de beschikbaarheid van
allergeneninformatie bij onverpakte producten.
Ad 3.
Het aantal locaties waarop de NVWA toezicht houdt, is
onverminderd groot. Het aantal inspecteurs dat toezicht kan
houden is op basis van het Plan van Aanpak verruimd. Met
verbeterde risicoselectie, meer gerichte inspecties, slim
combineren van inspecties en de juiste interventies kan de
NVWA bijdragen aan de verhoging van het naleefniveau en
daarmee aan het verhogen van de voedselveiligheid.
Aanpassing van communicatiemiddelen kan hier ook een
bijdrage aan leveren. Zo past de NVWA zowel de brieven naar
ondernemers als de informatie op de website voor
ondernemers aan.
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De NVWA gaat de resultaten van de inspecties bij
formulebedrijven in een ‘nieuw jasje’ steken, beter passend bij
de presentatie op de horeca-inspectiekaart.
Het aantal notoire overtreders is de afgelopen drie jaar
gestegen met name door betere selectie van risicobedrijven en
gerichte interventies. Om beter te kunnen doorpakken in 2015
past de NVWA het instrument Last onder Dwangsom anders toe
en test dit.

2.2.8 Microbiologie
Domeinbeschrijving
Het domein pathogene micro-organismen en alimentaire
zoönosen (hierna aangeduid als microbiologie) loopt door alle
schakels van de voedselproductieketen heen. Het richt zich op
het gezondheidsrisico voor de consument door mogelijke
blootstelling aan ziekmakende micro-organismen (pathogenen)
in levensmiddelen als gevolg van besmette producten. De
risico’s kunnen optreden bij onvoldoende controle van
grondstoffen, onhygiënische productie, onvoldoende borging in
de keten na productie (bijvoorbeeld onvoldoende koeling van
bederfelijke levensmiddelen) en bij onhygiënische bereiding en
bewaring. Geïmporteerde producten als vlees, groente, fruit,
specerijen en kruiden kunnen ook besmet zijn en zo
voedselinfecties veroorzaken.
Het toezicht richt zich op het signaleren van risico’s, zoals
biologische agentia die een schadelijke invloed kunnen hebben
op de gezondheid van de mens en antimicrobiële resistentie.

Daarnaast monitort en handhaaft de NVWA de microbiologische
normen voor levensmiddelen door laboratoriumonderzoek. Bij
uitbraken van voedselinfecties en –intoxicaties coördineert de
NVWA onderzoek naar de oorzaak. Meldingen, waaronder
RASFF- en General Food Law-meldingen (GFL) handelt zij zo
nodig af via het zogenaamde Rapid Alert System for Food en
Feed (RASFF). Hiermee worden in geval van gezondheidsrisico’s
andere lidstaten binnen de EU snel en efficiënt geïnformeerd.
Nederland ontvangt via deze route ook meldingen uit het
buitenland. Op deze manier kunnen landen snel en
gecoördineerd ingrijpen om voedselveiligheidsrisico’s te
voorkomen.
Resultaten
1. Inzicht in en kennis van besmettingsroutes en
besmettingniveaus van (nieuwe) relevante pathogene
micro-organismen en antimicrobiële resistentie in de gehele
voedselketen.
2. Snel en slagvaardig reageren op uitbraken en op RASFF- en
GFL-meldingen.
Toelichting
Ad 1.
Om als NVWA inzicht en kennis van besmettingsroutes en
besmettingsniveaus van pathogene micro-organismen en
antimicrobiële resistentie in de gehele voedselketen te
verkrijgen, is het continu uitvoeren van monitoring en
handhavingprojecten in alle schakels in de
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voedselproductieketen nodig, inclusief het daarover
rapporteren. Deze kennis zet de NVWA ook in bij de
risicoanalyses, die in het kader van het Plan van Aanpak zijn
gepland.
De NWA investeert in het versterken van de kennis en kunde op
het gebied van nieuwe technieken als Whole Genome
Sequencing (WGS), opkomende pathogene micro-organismen
als STEC, virussen en antimicrobiële resistentie. Dit ook met het
oog op nieuwe pathogene micro-organismen en nieuwe
antimicrobiële resistentie. Samenwerking met partners als het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
Wageningen UR (WUR) en Central Veterinary Institute (CVI) is
hiervoor belangrijk, maar ook samenwerking met
brancheorganisaties.
In 2015 onderzoekt de NVWA verder of en zo ja hoe, zij
informatie van commerciële laboratoria en bedrijven kan
gebruiken om de eigen informatiepositie te versterken.
Ad 2.
De NVWA blijft ook in 2015 prioriteit geven aan RASFF- en
GFL-meldingen gezien de volksgezondheidsrisico’s die daarmee
worden voorkomen. Snel en slagvaardig reageren op deze
meldingen en uitbraken is een van de speerpunten van de
NVWA. De NVWA werkt hiertoe nauw samen met het RIVM en
de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD). De NVWA
optimaliseert de interne procedures verder, mede naar
aanleiding van de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de

Veiligheid, in het bijzonder de coördinatie en de afhandeling van
RASFF- en GFL-meldingen. Verder heeft de NVWA hiertoe haar
expertise versterkt met virologische/moleculair biologische
expertise en algemene levensmicrobiologische kennis. In lijn
met het Plan van Aanpak is de kennis en expertise bij het
laboratorium voeder & voedselveiligheid sterkt op het terrein
van bio-informatica voor de analyse van data.

2.3 Productveiligheid
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van nonfoodproducten. Dit om de consument te beschermen tegen
producten (inclusief producten geleverd in dienstverlening) die
(ernstig) letsel en ernstige gezondheidsschade kunnen
veroorzaken. Producten met een veiligheids- of
gezondheidsrisico van enige omvang, mogen niet op de markt
worden gebracht. De consument heeft daarnaast een eigen
verantwoordelijkheid om de producten zorgvuldig te gebruiken
zodat deze geen letsel veroorzaken. Hiervoor dient het
bedrijfsleven de consument dan ook juist te informeren. Ook
het toezicht op het energieverbruik van toestellen (in opdracht
van het ministerie van EZ) maakt deel uit van dit domein.
Het werkterrein wordt gekenmerkt door een grote diversiteit
aan producten en doelgroepen (cosmetica, speelgoed,
kermisattracties, speeltoestellen, textiel, huishoudchemicaliën,
biociden, tatoeages, verpakkingsmaterialen en gebruiks
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artikelen bestemd voor contact met levensmiddelen,
aanstekers, verlichting, elektrotechnische producten,
gastoestellen en machines, persoonlijke beschermings
middelen, niet-geharmoniseerde producten). Dergelijke
consumentenproducten worden voor het merendeel buiten ons
land en buiten de EU geproduceerd.
Productveiligheid is qua omvang van de doelgroep een van de
grootste domeinen van de NVWA met vele duizenden
inspectielocaties en evenzoveel producten. Om te voorkomen
dat producten met een veiligheids- of gezondheidsrisico van
enige omvang op de markt worden gebracht, werkt de NVWA
risicogericht in haar bedrijfs- en productgericht toezicht.
Hiermee wordt het toezicht effectiever, gericht op prioritaire
bedrijven: op ondernemers met de hoogste nalevingtekorten.
Resultaten
1. De NVWA brengt in 2015 de eerste versie van de “Staat van
Productveiligheid” uit, door data-analyse van de
marktgegevens.
2. De NVWA herziet het systeem van toezicht op de
aangewezen keuringsinstellingen (AKI’s) en notified bodies
(NoBo’s).
3. In 2015 gaat de NVWA meer importgericht (aan het begin van
de keten) werken.
4. De NVWA versterkt het toezicht op chemische
productveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toelichting
Ad 1.
In de Staat van Productveiligheid die de NVWA in 2015
uitbrengt, wordt onder meer een beeld gegeven van de feitelijke
veiligheid van non-food consumentenproducten, van de markt
van deze producten (onder andere goederenstromen in
Nederland), van de naleving door bedrijven van de toepasselijke
regelgeving, van de perceptie van de veiligheid door de
consument en van trends en ontwikkelingen op het gebied van
productveiligheid. De gegevens uit de Staat van Product
veiligheid zullen mede gebruikt worden voor de ketenanalyse/
risicoanalyse en prioritering binnen het domein product
veiligheid. Daarnaast voert de NVWA daarvoor een analyse van
de marktgegevens uit.
In lijn met het Plan van Aanpak om een beter beeld van de
markt van productveiligheid te krijgen investeert de NVWA in
data-analyse van de marktgegevens die beschikbaar zijn binnen
en buiten de NVWA. Hierdoor kan de NVWA in de toekomst
beter prioriteren.
In vervolg op het Plan van Aanpak zet de NVWA binnen het
domein productveiligheid meer inspecteurs in voor het toezicht
op de productveiligheid. De versterking in de uitvoering is met
name gericht op toezicht op import, aangewezen keurings
instanties (AKI’s) en notified bodies (NoBo’s), chemische
productveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen. In
2015 werkt de NVWA meer met kortcyclische projecten,
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enerzijds om sneller op signalen te reageren en anderzijds om
meer frequent de bevindingen te rapporteren.
Ad 2.
De NVWA houdt tweedelijnstoezicht op door de minister van
VWS aangewezen AKI’s en op NoBo’s. Deze instanties keuren
producten en toestellen voordat ze op de markt worden
gebracht en tijdens de exploitatie ervan. De NVWA richt zich op
het verbeteren van het eerstelijnstoezicht door de AKI’s en
NoBo’s. Dit doet zij door het systeem van toezicht op AKI’s en
NoBo’s te herzien conform de uitkomsten van de
interdepartementale werkgroep Toezicht op Notified Bodies.
Punt van aandacht hierbij is de verdere uniformering van
toezicht op NoBo’s in Nederland.
Ad 3.
Productveiligheid gaat meer importgericht (aan het begin van
de keten) controleren, waarbij gestreefd wordt om eerst de
conformiteitsverklaringen bij risicovolle producten te
controleren volgens Verordening (EG) nr. 765/2008, voordat waar nodig - wordt overgegaan op tijdsintensief aanvullend
laboratoriumonderzoek.
Om een sluitende toezichtketen te realiseren, blijft de NVWA in
2015 samenwerken met toezichthouders in de landen van
productie (voornamelijk Azië) en in de EU. De NVWA blijft de
exporterende landen informeren over de eisen die Nederland
als importerend land stelt en waarnodig actief expertise
uitwisselen (Trade Route Asia).

Ad 4.
De afgelopen jaren heeft de chemische productveiligheid en
persoonlijke beschermingsmiddelen minder aandacht gekregen.
Incidenten geven aanleiding om een nalevingsbeeld op te
stellen en hierover te rapporteren.

2.4 Diergezondheid
2.4.1 Levende dieren en diergezondheid
Domeinbeschrijving
Diergezondheid speelt, ook in relatie tot volksgezondheid,
maatschappelijk gezien een grote rol in Nederland en heeft
zowel betrekking op productiedieren en gezelschapsdieren als
op in het wild levende dieren. Het Plan van Aanpak onderkent
dat blootstelling aan ziekmakende micro-organismen afkomstig
van levende dieren een belangrijk en groeiend
gezondheidsrisico in Nederland vormt.
Een uitbraak van een besmettelijke dierziekte kan grote
economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het is
daarom van het grootste belang een uitbraak van een dergelijke
ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken om
verdere verspreiding te voorkomen. Het beleid is erop gericht
het diergezondheidsniveau te handhaven en in het geval van
een uitbraak zo min mogelijk dieren te doden en daar waar
mogelijk vaccinatie als bestrijdingsstrategie toe te passen.
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De NVWA is aangewezen als de organisatie die de wettelijk
voorgeschreven taken uitvoert in het kader van de bestrijding
van dierziekten en de afhandeling van verdenkingen.
Het domein betreft drie clusters:
• Bestrijding en afhandeling van dierziekten en non-alimentaire
zoönosen. Het Diergezondheidsfonds medefinanciert deze
activiteiten. VWS financiert de activiteiten met betrekking tot
de non-alimentaire zoönosen .
• Preventie van dierziekten door voorkomen van insleep en
verspreiding van dierziekten.
• Toezicht op de identificatie en registratie (I&R) van
landbouwhuisdieren. Deze controles zijn bedoeld om bij
calamiteiten een goede tracking en tracing mogelijk te maken,
maar ook om te voorkomen dat bedrijven zich op een illegale
wijze ontdoen van karkassen en dat dieren die niet geschikt
zijn voor humane consumptie daarvoor toch worden gebruikt.
Resultaten
Bestrijding en afhandeling dierziekten en non-alimentaire
zoönosen
1. De NVWA heeft de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
taken (PBO) overgenomen en op een juiste wijze binnen de
NVWA belegd.
2. De populariteit van het toepassen van uitsluitingsdiagnostiek
bij practici is vergroot.
3. De NVWA merkt nieuwe zoönotische bedreigingen tijdig op
en bestrijdt deze in samenwerking met de partners in de
infectieziektebestrijding.

Preventie van dierziekten
4. In 2015 zijn nieuwe kwaliteitssystemen als opvolgers van
Quality systems Livestock Logistics (QLL) geaccepteerd of
verkeren deze in een pilotfase.
5. In 2015 voert de NVWA op verzamelcentra op basis van
risicoanalyse selecte controles uit en rapporteert hierover
richting de beleidsdirectie.
Identificatie en registratie (I&R) van landbouwhuisdieren
6. De NVWA evalueert de effectiviteit van de
handhavingsaanpak over het niet registreren van
verplaatsingen door importeurs van schapen.
Toelichting
Bestrijding en afhandeling dierziekten en non-alimentaire
zoönosen
Ad 1.
De PBO-taken moeten binnen de NVWA belegd worden. Voor
2015 is de bedoeling om ten minste het huidige nalevingsniveau
te behouden.
Ad 2.
In veel gevallen staat in de differentiaaldiagnose een
aangifteplichtige ziekte. Het is echter in verreweg de meeste
gevallen niet de meest voor de hand liggende diagnose.
Uitsluitingsdiagnostiek is belangrijk om te voorkomen dat het
eerste geval van een aangifteplichtige ziekte wordt gemist. De
drempel voor practici om in ‘vredestijd’ swabs in te zenden, is
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hoog. Daarom werkt de NVWA in 2015 op verschillende
manieren aan het verhogen van de populariteit van het
inzenden van uitsluitingsswabs. Hierbij kan gedacht worden aan
voorlichting, bijdragen aan studiedagen et cetera en bij aperte
overtredingen, inzet van handhaving.
Ad 3.
De NVWA houdt haar crisisparaatheid en het bereikte niveau
van samenwerking met de humane infectieziektebestrijding,
waarin de regionaal veterinairconsulenten een cruciale rol
spelen, op peil. Mede hiervoor heeft de NVWA een geoormerkt
budget van 50.000 euro om laboratoriumdiagnostiek te kunnen
verrichten, indien vermoedens bestaan dat er sprake is van
(emerging) zoonotics.
Evenals in 2014 worden gemeenschappelijke scholings
activiteiten voor NVWA-dierenartsen en GGD-artsen en
verpleegkundigen georganiseerd. De detachering van een
NVWA-dierenarts bij het Centrum Infectiebestrijding (CIb) wordt
gecontinueerd.
Preventie van dierziekten
Ad 4.
De NVWA verricht reality checks op de nieuwe
kwaliteitssystemen om te beoordelen of aan de opgestelde en
goedgekeurde kwaliteitscriteria wordt voldaan. Aan de hand
van deze reality check stelt zij een advies op met betrekking tot
de acceptatie van systemen die in een pilotfase verkeren. Bij

reeds geaccepteerde systemen voert de NVWA ten minste
jaarlijks een reality check uit. Hierbij geeft de NVWA een oordeel
over hun werking (effectmeting) en betrouwbaarheid (naleving).
Tevens geeft zij een advies over de toezichtsmodaliteiten, die op
basis van het geaccepteerde systeem door haar zijn toegekend.
Met betrekking tot de reality check op de kwaliteitssystemen
plant de NVWA de volgende activiteiten, mede afhankelijk van
het betreffende systeem:
• wegcontroles;
• fysieke controles op primaire veehouderijen en
verzamelcentra;
• fysieke controles certificatie-instellingen (CI’s);
• administratieve controles (GPS, TRACES, I&R-databank,
datagegevens van de kwaliteitssystemen).
Ad 5.
De focus van de tussentijdse controles op verzamelcentra ligt
voornamelijk bij de bedrijven die géén deelnemer zijn van een
privaat kwaliteitssysteem of waarover specifieke meldingen van
onregelmatigheden binnengekomen zijn. Bij gevonden
afwijkingen past de NVWA het algemene en specifieke
interventiebeleid strikt toe. De NVWA monitort het effect van
dit interventiebeleid. De resultaten van deze aanpak rapporteert
de NVWA eind 2015.
Identificatie en registratie (I&R) van landbouwhuisdieren
Ad 6.
Door maandelijkse monitoring van importen (via TRACES) en
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meldingen van importen aan I&R, probeert de NVWA inzicht te
krijgen in de veroorzakers van het verschil in aantal tussen beide
type meldingen. Bij handelaren zijn op basis van risicoanalyse
selecte controles uitgevoerd met betrekking tot nietgeregistreerde verplaatsingen van schapen.

2.4.2 Diergeneesmiddelen
Domeinbeschrijving
Het domein diergeneesmiddelen richt zich op houders van
dieren, dierenartsen en ketenpartners met betrekking tot de
productie, leverantie en verkoop van diergeneesmiddelen. Het
is in het belang van diergezondheid, volksgezondheid en milieu
dat diergeneesmiddelen juist toegepast worden door daartoe
bevoegde personen. Grootschalig en onzorgvuldig gebruik van
antibiotica in de veehouderij, maar ook het gebruik van
antibiotica voor gezelschapsdieren, dragen bij aan het ontstaan
van resistente bacteriën. Dit vormt een steeds groter wordend
probleem voor de volksgezondheid. Het legale
antibioticumgebruik moet in 2015 met 70% gereduceerd zijn ten
opzichte van 2009. In 2013 is het gebruik van antibiotica met
20,5% gedaald. Hiermee is de daling ten opzichte van 2009
57,7%. Het doel, 50% reductie ten opzichte van het gebruik in
2009, is hiermee ruimschoots behaald. Tevens is het gebruik
van alle derdekeuzeantibiotica zeer sterk afgenomen. De NVWA
ziet erop toe dat deze positieve reductie geen ongewenste
neveneffecten tot gevolg heeft, zoals illegaal gebruik van
vergunde of verboden antibiotica, of verslechtering van
diergezondheid en/of dierwelzijn op de primaire bedrijven.

NVWA handhaaft tevens de uitsluitend door dierenarts (UDD)
regeling en de taken die vanaf 1 januari 2015 worden
overgenomen van de productschappen op het gebied van
antibiotica. Dat betreft:
• verplichte registratie antibioticagebruik in aangewezen
(private) databanken;
• verplicht bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en
bedrijfsbehandelplan (BBP);
• verplicht verbeterplan veelgebruikers in varkens-, pluimveeen kalversector.
De regelgeving op het gebied van Monitoring Kritische Stoffen
is niet benoemd als een publieke taak. EZ neemt deze PBOregelgeving niet over in overheidsregelgeving. In 2014 heeft de
varkenssector op dit domein al geen activiteiten meer
ontplooid. De verwachting is dat de private zelfcontrole door de
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), wél in
stand blijft. Incidenteel treft de NVWA in het kader van het
Nationaal Plan Residuen of anderszins residuen van verboden
stoffen aan. Ook hier treedt de NVWA daadkrachtig op.
Resultaten
1. De NVWA voert in 2015 projectmatig en risicogebaseerd
toezicht uit in de kalversector, gericht op het gebruik van
verboden stoffen. Er is een beeld hoe wijd dit ververbruik
vertakt is en met welke omvang.
2. De NVWA handhaaft in 2015 voldoende en adequaat op de
UDD-regeling.
3. De NVWA heeft de lacune, ontstaan door het opheffen van
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de Monitoring Kritische Stoffen bij de varkens, in haar
toezicht ingevuld dan wel duidelijk gemaakt hoe deze lacune
anders opgevuld kan worden.
4. De NVWA levert een nalevingsbeeld op met betrekking tot
het antibioticagebruik in de kleine sectoren en de
cascaderegeling in deze sectoren.
5. De NVWA maakt begin 2015 een analyse over de wijze van
uitvoering van de hercontroles en de mogelijkheden om deze
retribueerbaar te maken.
6. De NVWA legt nadruk op controles veelgebruikers antibiotica
en niet-deelnemers kwaliteitssystemen (controles bij alle
niet-deelnemers kalveren, pluimvee en varkens) en
steekproefsgewijze controles bij overige.
Toelichting
Ad 1.
De positieve bevindingen, gedaan in 2014, zijn aanleiding hierop
gericht door te gaan in 2015. Met name is het belangrijk om een
oordeel te kunnen geven over de vraag of het hier om
incidentele overtredingen gaat dan wel systematische
niet-naleving.
Ad 2.
De UDD-regeling is nieuw. Het is voor de sector en de NVWA
van belang om te weten hoe het nalevingsniveau ligt. De
NVWA-inspecteurs hebben hiervoor ook een speciale opleiding
gevolgd. In overleg met de beleidsdirectie is een aanvullend
interpretatiedocument opgesteld.

Ad 3.
Het nalevingsbeeld antibioticagebruik kleine sectoren betreft
een doorgeschoven activiteit uit 2014. Er is zorg dat er een hoog
antibioticagebruik is. Daarbij bestaat het risico dat door de
beperkte beschikbaarheid aan toegelaten middelen de
cascaderegeling gebruikt wordt als route voor ongewenst
gebruik van tweede- of derdekeuzeantibiotica.
Ad 4.
De NVWA controleert de zogenoemde URA-regelgeving op
onder andere paardenmarkten. Daarnaast levert de NVWA een
bijdrage aan het project Productconformiteit.
Ad 5
De NVWA zal een analyse uitvoeren van nut en noodzaak van
het retribueerbaar maken van hercontroles. Daarbij zal de
NVWA ook in beeld brengen op welke wijze hercontroles zo
efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Op basis hiervan
kan nadere besluitvorming plaatsvinden over
retribueerbaarheid.
Ad 6
Door het opheffen van de productschappen wordt
productschapregelgeving overgenomen door EZ. De NVWA
wordt hier toezichthouder voor. In de oude situatie was het
toezicht op regelgeving van de productschappen opgenomen in
de systematiek van de kwaliteitssystemen. De
kwaliteitssystemen blijven functioneren en er wordt op
wettelijke eisen gecontroleerd. Op basis van risico analyse zal
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het toezicht in 2015 geconcentreerd worden op niet-deelnemers
aan kwaliteitssystemen. Daarnaast zullen de kwaliteitssystemen
in 2015 door de NVWA beoordeeld worden.

2.5 Dierenwelzijn
2.5.1 Dierenwelzijn
Domeinbeschrijving
Het domein dierenwelzijn omvat de volgende drie
subdomeinen:
1. dierenwelzijn op het primaire bedrijf;
2. dierenwelzijn tijdens het transport;
3. dierenwelzijn tijdens het bedwelmen en doden op erkend bedrijf en op
het slachthuis.
Algemeen:
De afgelopen jaren is veel maatschappelijke en politieke
aandacht voor dierenwelzijn geweest en de verwachting is dat
dit verder toeneemt. Hieronder volgt een aantal ontwikkelingen
in dit domein:
• Vanaf 1 juli 2014 is nieuwe wetgeving van kracht (Besluit en
Regeling houders van dieren onder de Wet dieren) die het
gehele domein van dierenwelzijn betreft. Sinds die datum zijn
bestuurlijke boetes toepasbaar op de meeste onderdelen van
dit domein. De mogelijkheid tot het opleggen van bestuurlijke
boetes kan bijdragen aan slagvaardiger toezicht.
• Zoals aangekondigd in het Verbeterplan zet de NVWA extra in

op het maken van risicoanalyses voor dierenwelzijn, als een
van de vier prioritaire maatschappelijke belangen die de
NVWA met haar toezicht borgt. De uitkomsten bieden een
handvat voor prioriteitsstelling.
• In lijn met de afspraken in de Taskforce Voedselvertrouwen
wordt de NVWA gevraagd om verder en stevig invulling te
geven aan risicogebaseerd toezicht, rekening houdend met
goed functionerende kwaliteitssystemen. De NVWAhandhavingsinzet is met name gericht op bedrijven die niet
deelnemen aan deze kwaliteitssystemen.
• Ten slotte is het traject gestart van herbezinning op de
inrichting van de keuring en het toezicht op veterinair en
fytosanitair terrein. 2015 staat in het teken van het
voorbereiden van deze stappen.
1. Dierenwelzijn op het primaire bedrijf
Het toezicht op de primaire bedrijven beslaat ruim 80.000
bedrijven waar dieren worden gehouden. Er is een aantal
Europese welzijnsrichtlijnen met betrekking tot de primaire
bedrijven geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De
eisen genoemd in deze welzijnsrichtlijnen hebben betrekking
op het houden, huisvesten, verzorgen en doden van dieren.
Ook worden eisen gesteld aan bepaalde administratieve
verplichtingen. Het toezicht van de NVWA bestaat hierin
voornamelijk uit risicogebaseerd toezicht. De NVWA besteedt
daarnaast veel aandacht aan dierenverwaarlozing. De NVWA
onderzoekt alle meldingen op het gebied van
dierenverwaarlozing. De NVWA categoriseert de bedrijven
waar ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn
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worden aangetroffen als ‘aandachtsbedrijf’. De NVWA past
gerichte sanctionerende en corrigerende interventies toe op
deze bedrijven, zodat de problematiek wordt opgelost. In
2015 past de NVWA het toezicht op het doden van pelsdieren
aan aan de eisen van de Verordening (EG) nr. 1099/2009
(bescherming van dieren bij doden).
In 2015 treden de verboden op het houden van ‘wilde’ dieren
in circussen en de positieflijst voor zoogdieren in werking. De
naleving van het verbod op het houden van ‘wilde’ dieren in
circussen is vermoedelijk hoog, omdat Nederlandse circussen
nauwelijks nog ‘wilde’ dieren hebben. In samenwerking met
het kerndepartement zet de NVWA een
voorlichtingscampagne op richting buitenlandse circussen.
Voor de positieflijst zoogdieren geldt een overgangsbeleid
voor particuliere houders. Zij mogen de dieren die niet op de
positieflijst staan, maar wel in hun bezit waren voor de
inwerkingtreding van de lijst, houden. In 2015 geeft de NVWA
vooral voorlichting en vindt de handhaving bij de handel
vooral plaats op basis van meldingen.
2. Dierenwelzijn tijdens het transport
Verordening (EG) nr. 1/2005 (de transportverordening)
formuleert eisen die te maken hebben met het welzijn van de
dieren voorafgaand en tijdens het transport: normen,
toegestane methoden en materialen, en vereisten op het
gebied van administratie en registratie. De verordening geldt
voor kort en lang transport (respectievelijk korter en langer
dan acht uur) en voor binnenlands en grensoverschrijdend
transport. Het toezicht van de NVWA hierop bestaat uit

controles bij exportcertificering, wegcontroles,
administratieve controles, controles naar aanleiding van
klachten (binnen- en buitenland) en controles bij aankomst
op de eindbestemming, bijvoorbeeld het slachthuis. Een
groot deel van de lange afstandstransporten vindt plaats
buiten Nederland. De NVWA voert administratieve
nacontroles uit op deze transporten.
3. Dierenwelzijn tijdens het bedwelmen en doden op het slachthuis
Het toezicht op bedwelmen en doden van dieren vindt voor
het overgrote deel plaats op het slachthuis. De belangrijkste
regelgeving is Verordening (EG) nr. 1099/2009. Verzorging van
en omgang met dieren op het slachthuis zijn belangrijke
punten. Additioneel lijden moet worden voorkomen of
onmiddellijk worden beëindigd. De toezichthouders van de
NVWA zien erop toe dat exploitanten hiervoor hun
verantwoordelijkheid nemen. Ook dienen de wettelijke
randvoorwaarden behorend bij de gebruikte bedwelmingsof dodingsmethode te worden toegepast.
In het Plan van Aanpak is afgesproken het toezicht in de
vee- en vleessector te versterken. Het betreft onder andere
maatregelen voor het structureel verbeteren van de
vormgeving van het toezicht op de slachtplaatsen. Voor
kleine en middengrote slachthuizen betekent dat een
aanpassing van de frequenties van toezicht op basis van het
risicoprofiel. In het algemeen zet de NVWA in op uniformiteit
van werken en een verbeterde vastlegging van gegevens
zodat deze ook beter raadpleegbaar zijn.
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Een belangrijk aandachtspunt is de onbedwelmde slacht.
Hiervoor gelden aanvullende eisen waaraan voldaan moet
worden.
De NVWA voert in 2015 toezicht in op de naleving van de
wettelijke eisen met betrekking tot doden op andere erkende
bedrijven dan slachthuizen (broederijen).
Resultaten
Algemeen
1. Open normen zijn meer ingevuld (in samenwerking met de
beleidsdirectie EZ en het bedrijfsleven).
2. In 2015 is het risicogerichte en selectieve toezicht van de
NVWA aangepast/verbeterd.
Primaire bedrijven
3. De handhavingsinspanning van de NVWA resulteert in 2015 in
een nalevingspercentage van de vierdageneis van 90% op
bedrijven met zeugen.
4. De NVWA ontwikkelt en implementeert in 2015 voor
controles in de vleeskuikensector (welzijnseisen waaronder
voetzoollaesies) een nieuwe handhavingsaanpak .
Transport
5. De NVWA ontwikkelt en implementeert in 2015 voor
controles op de import van kalveren een nieuwe
handhavingsaanpak.
6. De NVWA voert in 2015 - op basis van risicoanalyse - selecte

controles uit bij pluimveetransporten. Tevens rapporteert zij
hierover richting de beleidsdirectie.
7. De NVWA monitort het effect van de handhavings
inspanningen bij bekende risicotransporten gedurende het
gehele jaar en levert eind van 2015 een evaluatie op.
Doden van dieren
8. Standaardwerkwijzen van de slachthuizen zijn gereed en
geïmplementeerd;
9. Voor de handhaving van de Regeling bedwelmen aal/paling is
een plan van aanpak opgesteld en geïmplementeerd;
Toelichting
Ad 1.
Een gezamenlijk NVWA/EZ-project is gestart om aan de open
norm ‘stalklimaat’ in 2015 concrete invulling te geven. Dit geldt
tevens voor een nadere uitwerking van de beladingsgraad van
varkens en runderen en de stahoogte van met name runderen
bij het vervoer van deze diercategorieën. Na vaststelling neemt
de NVWA deze normen in 2015 op in haar specifiek interventie
beleid voor. Hierna voert de NVWA een nulmeting uit.
Ad 2.
BuRO voert in 2015 verschillende risicoanalyses in ketens uit,
naar waarden die onder andere de waarde dierenwelzijn
beïnvloeden. Naar aanleiding van deze risicoanalyse kan het
domein dierenwelzijn meer risicogebaseerd en meer select
controles uitvoeren.
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Primaire bedrijven
Ad 3.
De naleving van de vierdageneis voor geïnsemineerde zeugen is
laag. In 2013 is deze situatie tijdelijk gedoogd. In 2014 heeft de
staatssecretaris toegezegd dat er voor bedrijven die een
knelgeval zijn, de mogelijkheid komt om via een
begeleidingstraject alsnog aan de eis te voldoen. Einde 2014 is
deze toezegging geïmplementeerd. In 2015 moeten alle
bedrijven al dan niet met begeleidingstraject aan de
vierdageneis moeten voldoen.
Ad 4.
In de vleeskuikensector is het percentage dieren met
voetzoollaesies en borstblaren te hoog. Het
nalevingspercentage met betrekking tot de dierenwelzijnseisen
is met 34% (2013) laag. De huidige handhavingsaanpak
effectueert niet in het verbeteren van deze situatie. Dit vraagt
om een andere handhavingsaanpak, die wel tot effect heeft dat
de situatie in de vleeskuikensector verbetert. De NVWA zet
intern de meldingen van NVWA-dierenartsen in slachthuizen
beter uit. Tevens inspecteert de NVWA meer risicogebaseerd,
doordat primaire bedrijven zijn opgedeeld in bedrijven met
meer en bedrijven met minder risico’s.
Diertransport
Ad 5.
In 2015 voert de NVWA het actieplan kalveren uit naar

aanleiding van de uitgevoerde acties in 2014. Focus daarbij ligt
voornamelijk op de transporttijden en de gereden routes bij de
import van kalveren.
Ad 6.
In 2015 voert de NVWA het meerjarig projectplan vervoer
pluimveeketen uit naar aanleiding van rapport Pluimveevervoer
2014. De controles richten zich voornamelijk op de beoordeling
van reistijden en beter inzicht in de (on)mogelijkheden van
voederen en drenken bij transport >12 uur.
Ad 7.
De NVWA voert in 2015 gerichte controles uit op bekende
risicotransporten op het gebied van internationale lange
afstandstransporten en het transport van geitenbokjes.
Risicogebaseerde administratieve controles vinden plaats op
afgelegde routes en rij- en rusttijden. Ten aan zien van
buitenlandse transporteurs volgt de NVWA een speciaal
hiervoor aangepast interventiebeleid.
Doden van dieren
Ad 8.
In 2014 is de NVWA begonnen met handhaven op de
aanwezigheid van standaardwerkwijzen, zoals beschreven in
Verordening (EG) nr. 1099/2009. Hierin wordt geborgd dat
activiteiten met betrekking tot het doden van dieren
overeenkomstig de verordening worden uitgevoerd. Bij het
toezicht op de slachtplaatsen besteedt de NVWA extra aandacht
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aan de aanwezigheid en volledigheid van de standaard
werkwijzen, De implementatie van bepaalde aspecten van de
verordening blijkt extra lastig, bijvoorbeeld de ontwikkeling en
toepassing van standaardwerkwijzen die slachthuizen moeten
opstellen voor alle fasen van de productiecyclus.
Ad 9.
Per 1 januari 2015 treedt de regeling bedwelmen aal/paling in.
Dit vereist extra inzet voor de handhaving van de NVWA.

2.5.2 Dierproeven
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt toezicht op het welzijn van proefdieren bij
instellingen die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken
en afleveren. Ook houdt de NVWA toezicht op het interne
toezicht bij instellingen die de dierproeven uitvoeren.
De NVWA rapporteert jaarlijks ‘Zodoende’, een jaarverslag in
het kader van de Wet op de dierproeven met informatie over
het gebruik van proefdieren. Deze rapportage is gebaseerd op
informatie van vergunninghouders en inspectiebevindingen van
de NVWA. Er is nieuwe regelgeving op komst, die zo omvangrijk
is, dat gesproken kan worden van een stelselwijziging. Dit heeft
ook gevolgen voor het toezicht. Door deze nieuwe regelgeving
wijzigen in 2015 de doelgroepen enigszins. Er komt een Instantie
voor Dierenwelzijn (IvD) die de proefdierdeskundigen vervangt
en er komt in de nieuwe regelgeving de verplichting om een op
het gebied van proefdiergeneeskunde deskundige dierenarts
aan te stellen.

Resultaten
1. De NVWA implementeert de nieuwe Wet op de dierproeven
in het toezicht op de huisvesting van proefdieren en de
uitvoering van dierproeven.
2. De NVWA inspecteert in 2015 alle vergunninghouders.
3. De NVWA brengt het NVWA-jaarverslag Zodoende 2014 uit
over het gebruik van proefdieren.
Toelichting
Ad 1.
De nieuwe nationale regelgeving op basis van de Richtlijn
2010/63/EU, de nieuwe Wet op de dierproeven, is voorzien voor
eind 2014. Dit betekent dat 2015 in het teken staat van de
implementatie daarvan in het toezicht. De NVWA toetst de
reguliere inspecties, gericht op de huisvesting van proefdieren
en de uitvoering van dierproeven in 2015 aan de wet.
Ad 2.
De NVWA geeft gevolg aan de politieke toezegging om in 2015
alle vergunninghouders te inspecteren.
Ad 3.
De NVWA brengt in 2015 de Zodoende over 2014 uit, een
jaarverslag van de NVWA in het kader van de Wet op de
dierproeven. In het kader van de nieuwe Europese richtlijn
dierproeven voert de NVWA wijzigingen door in het bestaande
registratiesysteem om zo aan de oplevering van de door de EU
vereiste rapportages te kunnen voldoen.
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2.6 Plantgezondheid
2.6.1 Gewasbescherming
Domeinbeschrijving
Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) kunnen een risico vormen
voor mens, dier en milieu (denk aan gezondheid toepasser/
omstanders, residuen op groenten en fruit, oppervlaktewater,
grondwater, bijen). Daarom is het belangrijk dat ondernemers
en particulieren zorgvuldig omgaan met GBM. De NVWA houdt
toezicht op handel in en gebruik van GBM en controleert
levensmiddelen. Gebruik en resten van deze middelen kunnen
schade geven aan mens, dier en milieu. Dit speelt vooral bij niet
toegestane en illegaal ingevoerde middelen. Hiervan zijn de
risico’s te groot of onbekend.
Gewasbescherming staat inmiddels vaak en veel in de politieke
aandacht en is een kennisintensief domein. De NVWA voorziet
de beleidsdirectie van landbouwkundige adviezen voor het
beleidsproces. Overheid en bedrijfsleven spannen zich in om
nationaal en in Europese samenwerking voldoende middelen
voor de sector beschikbaar te hebben, waaronder kleine
toepassingen, die de teelt beschermen zonder schade voor
mens, dier en milieu.
De NVWA beoordeelt de landbouwkundige noodzaak van
verzoeken uit de sector voor tijdelijke vrijstelling van niet
toegelaten GBM.
Voor veilig gebruik zijn eisen gesteld aan de toelating en het

gebruik van GBM. Ook zijn normen vastgesteld voor de
hoeveelheid GBM die in groente, fruit en granen mag
achterblijven.
De NVWA pakt ondernemers die de regels overtreden aan, zo
nodig samen met handhavingspartners in binnen- en
buitenland. Ook controleert de NVWA groente en fruit na de
oogst in het handelskanaal op de aanwezigheid van residuen
van GBM en draagt zij bij aan totstandkoming van Europese
maximale residuniveaus. De NVWA informeert de samenleving
over het resultaat van haar toezicht en mogelijke risico’s. De
NVWA gebruikt signalen uit de samenleving om risicogericht te
controleren of verwerkt deze in haar adviezen aan de
departementen.
Vanuit de burgers, politiek en niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s) komen steeds vaker signalen dat men zich
ongerust maakt over het gebruik van GBM in de buurt van hun
directe leefomgeving. Bij de NVWA kunnen burgers een
vermoeden van een overtreding melden. Bij het onderzoek
probeert de NVWA, ook als er geen sprake is van een
overtreding, tegemoet te komen aan de ongerustheid van de
burger. Over de meldingen en de eventuele vervolgacties
rapporteert de NVWA jaarlijks.
Bij de handhaving van het gebruik van GBM spelen
verschillende overheidsinstanties een rol. De NVWA streeft naar
een efficiënte en effectieve verdeling van werkzaamheden. Bij
beleidsadvisering streeft de NVWA naar een optimale
samenwerking met de toelatingsinstantie en stakeholders.
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Resultaten
1. Tijdige en adequate beleidadvisering waaronder advisering
op het gebied van kleine toepassingen; impact van
ontwikkelingen in het middelenpakket.
2. NVWA doet een voorstel voor verdere uitvoering van de pilot
operationele handhavingsdoelstellingen en combineert dit
met het Plan van Aanpak effectmeting.
Toelichting
Ad 2.
De pilot heeft een verbinding met het meten van effect van
handhaving.

2.6.2 Fytosanitair
Domeinbeschrijving
Het domein fytosanitair beslaat de gehele plantaardige
productieketen en de groene ruimte. Fytosanitair beleid gaat
over de borging van het weren, beheersen en vrijwaren van
(mogelijk) schadelijke plantenziekten en -plagen. Dit heeft
enerzijds betrekking op verspreiding van plantenziekten en
-plagen door handelsstromen en anderzijds op uitbraken ervan
bij bedrijven of in de groene ruimte.
De NVWA fungeert als National Plant Protection Organization
(NPPO) en is verantwoordelijk voor het weren (import),
beheersen (EU-intraverkeer, uitbraken) en vrijwaren (export)
van (mogelijke) schadelijke plantenziekten en -plagen. De

NVWA draagt verantwoordelijkheid voor het afgeven van
garanties, dat plantaardige producten bij export voldoen aan de
eisen van importerende landen voor de afwezigheid van
schadelijke organismen. Om deze garanties af te kunnen geven
en om in Europees en mondiaal verband gezaghebbend op te
kunnen treden is veel kennis nodig. Daarvoor is het kennis
centrum Nationaal referentiecentrum (NRC) belangrijk. Hier
werken internationaal gerenommeerde experts, die zowel de
eigen organisatie ondersteunen met kennis en adviezen als in
internationale onderzoeksprojecten en werkgroepen de positie
van Nederland versterken.
Een belangrijke taak ligt op het gebied van de beleidsadviezen
en het vertegenwoordigen van Nederland in diverse
internationale gremia, waaronder het Permanent Fytosanitair
Comité (EU).
Ook is de NVWA verantwoordelijk voor de aansturing en
borging van de taken die aan de plantaardige keuringsdiensten
zijn uitbesteed en het tweedelijnsonderzoek (bevestiging en
verificatie van diagnoses).
De rol van de NVWA bestaat uit het interpreteren van de (inter)
nationale wet- en regelgeving en het opstellen van procedures
(op hoofdlijnen) voor de keuringsdiensten en vervolgens
valideren van de werkinstructies van de keuringsdiensten. Een
onafhankelijke eenheid binnen de NVWA voert een programma
van audits uit op het toezicht op de keuringsdiensten. Uit deze
audits kunnen zowel verbeterpunten voor de keuringsdiensten
als voor de NVWA (aansturing) naar voren komen.
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Resultaten
1. De NVWA brengt adviezen uit over de nieuwe wetgeving van
de EU, waarmee Nederland zo goed mogelijk invloed kan
uitoefenen op voor haar belangrijke onderwerpen zoals:
• zo min mogelijke administratieve lasten voor de sector en
voor de NVWA;
• alleen eisen die een meerwaarde hebben voor de
bescherming van de EU tegen ziekten en plagen;
• geen onnodige belemmeringen voor de productie en de
handel;
• geen onnodige administratieve lasten door de introductie
van TRACES;
• optimaal gebruik kunnen maken van de voordelen van
elektronische berichtenuitwisseling.
2. De NVWA voert fytobewaking uit conform de nieuwe
wetgeving van de EU (inclusief derde landen Q’s).
3. Het NRC is voor haar werkzaamheden binnen het
fytosanitaire werkveld geaccrediteerd onder ISO 17025,
waarmee de kwaliteit van het diagnostisch werk kan worden
aangetoond en geborgd. Deze accreditatie geldt voor een
groot aantal diagnoses, het grootste deel van het werkveld
van het NRC is daarmee onder accreditatie. Er is een interne
audit uitgevoerd bij alle vakgebieden van het NRC waarbij
voor elk vakgebied verschillende diagnoses is bekeken of ze
voldoen aan de bovengenoemde norm.
4. De NVWA brengt nieuwe onderzoeksmethoden in in
internationaal geldende diagnostische protocollen:
• vier nieuw ontwikkelde specifieke real-time PCR-toetsen
(van de Vossenberg & van Straten, 2014) voor de

identificatie van vier Q-soorten binnen het genus
Spodoptera. Dit zijn diagnosemethoden via specifieke
DNA-technieken;
• twee geharmoniseerde en gevalideerde moleculaire toetsen
voor de identificatie van Synchitrium endobioticum;
• twintig DNA barcoding protocollen voor de moleculair
biologische identificatie van bacteriën, fytoplasmas,
insecten, invasieve planten, nematoden en schimmels.
Toelichting
Ad 1.
Actieve bijdrage in de expertwerkgroepen (raadswerkgroep,
werkgroep Annex, Permanent Fytosanitair Comité (PFC)),
netwerk bedrijfsleven behouden en uitbouwen in verband met
het wegvallen van de PBO’s.
Ad 2.
Met de invoering van de nieuwe financiële verordening kunnen
lidstaten cofinanciering aanvragen voor hun fytosanitaire
surveillanceprogramma’s, mits deze voldoen aan de specifieke
EU-eisen voor dergelijke programma’s. Voor 2015 heeft de
NVWA EU-cofinanciering aangevraagd voor 93 organismen in 58
surveys met in totaal 5.480 inspectiebezoeken. Daarnaast zijn
opdrachten uitgezet bij Naktuinbouw, de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst (NAK) en het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)
waarvoor ook cofinanciering is aangevraagd. NVWA-activiteiten
in relatie met EU-cofinanciering in 2015 zijn:
• uitvoering surveys conform ingediend programma voor 2015;
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• tussenrapportage voortgang programma Fytobewaking aan
EU (augustus 2015);
• indienen voorlopige cofinancieringsaanvraag FB-programma
2016 (mei 2015);
• opmaken eindrapportage en indienen definitieve
cofinanciering 2015 (december 2015).
Ad 3.
In 2015 werkt het NRC aan een alternatieve invulling van ISO
17025, waarbij rekening wordt gehouden met het brede
werkterrein van het NRC, de uitslag van duizenden organismen
en een veelvoud van organisme-waardplantcombinaties. In
2015 maakt het NRC de omslag naar een zogenoemde
Fytoflexscope, binnen de accreditatie ISO 17025.
Ad 4.
Diagnostische protocollen worden ingebracht in de
internationale werkgroepen European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO) en International Plant
Protection Convention (IPPC).

2.6.3 Meststoffen
Domeinbeschrijving
Nederland kent een intensieve veehouderij met een hoge
mestproductie. Daartegenover staat een beperkte oppervlakte
waarop de mest kan worden aangewend (plaatsingsruimte)
zonder schadelijke milieueffecten. Om het grond- en
oppervlaktewater en de bodem- en luchtkwaliteit te

beschermen en verder te verbeteren, zijn er regels gesteld aan
het gebruik en de verhandeling van dierlijke mest, kunstmest en
overige meststoffen.
De NVWA houdt binnen dit domein toezicht op het
verhandelen, vervoeren en toepassen van meststoffen, op de
dierrechten voor pluimvee, varkens en (vanaf 2015 stelsel van
verantwoorde groei melkveehouderij), op de naleving van de
voorwaarden voor derogatie en op specifieke voorwaarden bij
de verwerking van mest (waaronder begrepen vergisting en
export). Daarvoor werkt de NVWA intensief samen met de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die
verantwoordelijk is voor de administratieve controles.
Controles op het transport van mest zijn ook een belangrijk
onderdeel binnen dit domein.
Resultaten
1. Realisatie van EU-verplichte inspecties: de NVWA realiseert
tijdig en conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie
(derogatietoestemming) de inspecties op de naleving van de
derogatievoorwaarden bij 7% van de deelnemers.
2. Het diepgaand analyseren van het nalevinggedrag van
actoren binnen de intermediaire sector en het aansluitend
opstellen en uitvoeren van een divers aantal projectplannen
gericht op deze sector.
3. Met name de afdeling Toezichtontwikkeling van de NVWA
levert kennis en expertise voor het ontwikkelen en
doorvoeren van vernieuwingen in wet- en regelgeving en in
de aanpak van de handhaving.
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4. De NVWA voert een voldoende aantal aselecte inspecties uit,
conform opdracht, op de naleving van de meststoffenwet- en
regelgeving door veehouders en akkerbouwers opdat hieruit
een objectief verkregen beeld gerapporteerd kan worden.

Ad 4.
De NVWA heeft de opdracht ontvangen voor een
nalevingmeting op het volledige domein meststoffen, de
zogenaamde de 0-meting. Deze 0-meting moet een objectief
beeld geven van de naleving in het mestdomein.

Toelichting
Ad 1.
In de nieuwe derogatiebeschikking (2014-2017) zijn de
voorwaarden voor het toezicht op de naleving van de vereisten
voor het verkrijgen van een derogatie uitgeschreven. Dit
betekent dat de NVWA op ten minste 7% van de deelnemende
landbouwbedrijven (circa 1.350) een inspectie ter plaatse
uitvoert.
Ad 2.
Voldoende aandacht voor de intermediaire bedrijven wordt
algemeen onderkend als een absolute noodzaak om
manipulatief en frauduleus gedrag binnen de gehele sector
tegen te gaan. De hoge mate van uiteenlopende betrokkenheid
vraagt een gedegen voorbereide en strak gestuurde aanpak. De
NVWA gaat hierbij projectmatig te werk.
Ad 3.
De staatsecretaris heeft toegezegd om de naleving van de
mestregelgeving te verbeteren en een steviger
handhavingsstrategie te organiseren. De afdeling
Toezichtontwikkeling levert een bijdrage door het leveren van
kennis en expertise aan dit politieke commitment.

De NVWA werkt de invulling hiervan uit in concrete
deelplannen, waardoor bij de verschillende bedrijfstypen een
beeld gevormd kan worden. De NVWA levert de (deel)projecten
tijdig, conform projectplan.

2.7 Natuur
Domeinbeschrijving
In het domein natuur zijn de taken van de NVWA vooral gericht
op het toezicht op de (internationale) handel en het bezit van de
door de Flora- en faunawet beschermde soorten (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES) en inheems). Het toezicht op het verhandelen van
legaal geproduceerd hout (European Timber Regulation, EUTR)
wordt steeds belangrijker voor de NVWA. Daarnaast houdt de
NVWA toezicht op de naleving van gebiedsbeschermende
maatregelen (Natuurbeschermingswet) en ruimtelijke ingrepen
(Flora- en faunawet) en incidenteel op de Boswet.
De NVWA houdt toezicht op de Natura2000-gebieden in de
kustzone (het zogenoemde VIBEG-akkoord). Deze taken
worden besproken onder het domein visketen. In het najaar van
2015 start de NVWA met het toezicht op het Nagoyo-protocol.
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Ingeval van beschermde diersoorten voert de NVWA ook
welzijnscontroles uit. Deze worden besproken bij het domein
dierenwelzijn. Tegelijkertijd heeft de NVWA belangrijke taken
om de verspreiding van ziekteverwekkers (zoals de tijgermug als
mogelijke overdrager van Dengue (knokkelkoorts) en
Chikungunya te voorkomen.)
Op het terrein van invasieve exoten (zoals ambrosia, invasieve
waterplanten, kamsalamander, rosse stekelstaart, huiskraai, et
cetera) verwacht de NVWA een aanzienlijke uitbreiding van
taken met de implementatie van de EU-verordening invasieve
exoten. De NVWA moet in 2015 veel tijd stoppen in het
coördineren en uitwerken van diverse onderdelen van het
implementatietraject. Denk hierbij onder andere aan het
opzetten van surveillancesystemen inclusief grenscontroles,
input voor EU-overleg over de vraag welke exoten op de EU-lijst
moeten komen, meedenken over de organisatie van eliminatie
acties. Met de EU-verordening neemt het aantal verplicht te
bestrijden soorten toe. De coördinatietaak van de NVWA
verzwaart door maatschappelijke weerstand rondom eliminatie
van bepaalde diersoorten. Dit laatste geldt nadrukkelijk voor
het gehele domein atuur en in samenwerking met BuRO.
Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) ondersteunt de
ministeries van EZ en VWS in het beleid omtrent vectoren die
een risico vormen voor humane en diergezondheid op dezelfde
manier als de afgelopen jaren. Daarnaast geeft de NVWA advies
aan het kerndepartement over antwoorden op Tweede
Kamervragen en bijdragen aan algemene overleggen, adviezen

over nieuwe regelgeving en over naleving en mogelijke
interventies om deze te bevorderen.
Dit domein omvat een grote diversiteit aan doelgroepen, zoals
handelaren in dieren en planten, circussen, bouwonder
nemingen, burgers, opvangasielen en beurzen. Er is sprake van
een groot aantal goede nalevers, maar ook van illegale circuits,
die met opsporingsonderzoeken worden blootgelegd. De NVWA
stelt zich op als regisseur in het domein natuur, waarbij andere
partijen (Douane, politie, lagere overheden) een groot deel van
de handhaving uitvoeren. Op die manier kunnen meer
onderzoeken uitgevoerd worden, dan mogelijk zou zijn met de
eigen capaciteit alleen (mulitply effect). De NVWA ondersteunt
deze medehandhavers – politie en Douane - met expertise.
De activiteiten in het kader van natuur gerelateerde
grondgebonden subsidies staan onder grondgebonden
subsidies (GGS).
Resultaten
1. In 2015 voert de NVWA twee ketengerichte projecten uit op
het gebied van CITES.
2. In 2015 voert de NVWA ten minste twee eliminatieacties uit
op invasieve exoten.
3. De NVWA stelt een uitvoeringsplan op voor het Nagoyaprotocol, de positieflijst, de EU-verordening invasieve exoten
en de nieuwe Natuurbeschermingswet. In een
uitvoeringsplan staat het adagium ‘van inspecteren naar
beïnvloeden’ centraal.
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Toelichting
Ad. 1.
CITES-criminaliteit vindt altijd plaats in een keten van
leveranciers, tussenhandel en kopers. De biodiversiteit wordt
beter beschermd als illegale ketens worden opgerold.
Ad. 2.
Eliminatie van invasieve soorten is het sluitstuk van de
beleidsketen.
Ad.3.
De komende jaren treedt nieuwe wetgeving in werking. De
NVWA bereidt zich voor op de handhaving van die nieuwe
wetgeving.

2.8 Alcohol en tabak
Domeinbeschrijving
Tabaksgebruik is in alle gevallen schadelijk, evenals het
meeroken. Het gaat om de belangrijkste vermijdbare
doodsoorzaak. Actief roken eist jaarlijks ruim 19.000
slachtoffers, meeroken enkele duizenden. In 2013 rookte rond
de 25% van de bevolking van 15 jaar of ouder. De overheid voert
een tabaksontmoedigingsbeleid.
De kern bestaat uit drie hoofdelementen:
1. stoppen met roken stimuleren, mede door het bieden van
ondersteuning daarbij;

2. bescherming bieden tegen tabaksrook (voorkomen van
meeroken);
3. voorkomen dat jongeren gaan roken.
De Tabakswet en het toezicht op deze regels zijn instrumenten
die ingezet worden door de minister van VWS om dit beleid
vorm te geven. Naast een leeftijdsgrens van 18 jaar en
rookverboden kent de Tabakswet etiketteringsbepalingen,
normeringen voor teer- en nicotinegehalten en de uitstoot van
koolmonoxide, een informatieverplichting voor fabrikanten en
importeurs over toevoegingen aan tabak en een strikt verbod
op reclame en sponsoring.
De belangrijkste doelen voor de NVWA zijn te voorkomen dat
personen onder de 18 jaar tabak kunnen kopen en dat de
rookverboden op het werk en in het openbare domein in acht
worden genomen. Vanaf 10 oktober 2014 geldt een algeheel
rookverbod in de horeca. Kleine cafés zijn niet meer
uitgezonderd van het rookverbod.
Overmatig drankgebruik leidt tot veel gezondheidsschade (en
sterfte) en kan maatschappelijk ontwrichtend werken. Het
toezicht op het merendeel van de Drank- en Horecawet (DHW)
is gedecentraliseerd naar de gemeenten. Voor de NVWA
resteren slechts een beperkt aantal taken, zoals het toezicht op
de transportmiddelen, het toezicht in legerplaatsen en het
toezicht achter de douane op luchthavens. Daarnaast vindt in
2015 de overdracht plaats van de taken van de examen
commissie DHW (examen toezichthouder DHW) van de NVWA
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naar de nieuwe Exameninstelling Toezicht en Handhaving
(ExTH).
Resultaten
1. De NVWA voert in 2015 in de natte horeca 6.000 gerichte
controles op het rookverbod uit ter verhoging van de
naleving.
2. De NVWA houdt toezicht op de leeftijdsgrens voor tabak bij
hotspots en handhaaft strikt bij constatering van een
overtreding.
3. De NVWA regelt nieuwe verplichtingen in haar toezicht in
2015 in als gevolg van de implementatie van de Richtlijn
2014/40/EU .

handhavingsaanpak. De NVWA zet haar flexteam in voor wat
betreft de helft van de capaciteit voor de leeftijdscontroles.
De NVWA rapporteert haar bevindingen van de controles op het
rookverbod en de leeftijdgrens aan de Tweede Kamer.
Ad 3.
De nieuwe verplichtingen voortkomend uit Richtlijn 2014/40/EU
met betrekking tot productregulering van 3 april 2014 moeten
uiterlijk twee jaar later geïmplementeerd zijn in de wet- en
regelgeving. Het betreft onder meer e-sigaretten, etikettering
en het toevoegen van additieven. In de loop van 2015 regelt de
NVWA het nieuwe toezicht hierop in.

Toelichting

2.9 Export en import

Ad 1.
De inzet is erop gericht om de naleving in de natte horeca fors te
laten stijgen. De NVWA bepaalt de locatie van de controles op
basis van risico-informatie. De NVWA voert de gerichte
controles voor een deel ook uit bij de kleine cafés. Waar
mogelijk voert de NVWA de controles uit in samenwerking met
gemeenten en waar nodig met bescherming van de politie. In
lijn met het Plan van aanpak combineert de NVWA de inspecties
waar mogelijk met voedselveiligheidsinspecties.

2.9.1 Export

Ad 2.
Naar aanleiding van het nalevingsonderzoek in 2014 en een
doelgroepenanalyse ontwikkelt de NVWA per branche een

Domeinbeschrijving
Export is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse
economie. Landbouwproducten zijn voor Nederland een
belangrijk exportproduct. Het belang van de export voor deze
goederen neemt toe. De totale waarde van de agrarische export
steeg van 66,6 miljard euro in 2010 naar 79 miljard euro in 2013.
Het land waarnaar geëxporteerd wordt vraagt - waar mogelijk
sprake kan zijn van risico’s voor volksgezondheid, diergezond
heid, dierenwelzijn en plantgezondheid - garanties van het
exporterende land. De NVWA geeft deze garanties af en speelt
dus een cruciale rol bij de export van (landbouw)producten.
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De NVWA houdt toezicht op de eisen die ten aanzien van
diergezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn,
plantgezondheid, duurzaamheid/soortenbehoud (visserij) of
productveiligheid, gesteld worden aan (landbouw)producten en
bestemd zijn voor export. Op basis van dit toezicht en wanneer
de producten voldoen aan de gestelde eisen, kan een
exportcertificaat afgegeven worden. Zonder een dergelijk
certificaat is export niet mogelijk. Onder verantwoordelijkheid
van de NVWA worden per week tussen de 12.000 en 15.000
certificaten afgegeven.
Verder ondersteunt de NVWA de beleidsdirecties bij het maken
van afspraken met derde landen (buiten de EU) over
export(garanties).
Resultaten
1. De deelsectoren vogels en diervoeders zijn volledig
operationeel in het systeem CLIENT-Export.
2. De NVWA realiseert extra opleiding voor certificerende
dierenartsen die certificeren naar landen met eisen die
uitstijgen boven de EU-eisen.
Toelichting
Ad 1.
Tot op heden zijn vogels niet opgenomen in CLIENT-Export. Dat
gebeurt in 2015.

Ad 2.
Regelmatig wijzigen eisen van derde landen wat de inhoud van
certificaten en het toezicht betreft. Om de kennis van
certificerende inspecteurs op niveau te houden verzorgt de
NVWA bij substantiële wijzigingen gerichte opleidingen.

2.9.2 Import
Domeinbeschrijving
Het domein import omvat het toezicht van de NVWA op
goederen die nog niet zijn toegelaten tot de EU en die bestemd
zijn voor de Europese markt, of voor direct of indirect transport
naar een land buiten de EU. De goederen waarop de NVWA
toezicht houdt, bestaan uit veterinaire producten, levende
dieren, levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, diervoeder
en consumentenproducten voor zover ze verplicht aan de
buitengrens gecontroleerd moeten worden. De controles zijn
gericht op deugdelijkheid van producten, veiligheid van het
voedsel en het welzijn en gezondheid van de dieren.
Het is de taak van de NVWA om te voorkomen dat goederen die
niet voldoen aan de EU-eisen op de Europese markt komen. Bij
de handhaving werkt de NVWA nauw samen met partners aan
de buitengrens. Voor nagenoeg het hele domein gelden
verplichte en gedetailleerde Europese controle regimes.
Resultaten
1. De NVWA voert elektronische berichtenuitwisseling
(elektronisch certificeren) verder in bij import vanuit derde
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landen (TRACES, CLIENT-Export/-Import/veterinair
grenscontrolesysteem (VGC).
2. De NVWA voert levensmiddelen en entrepots en
scheepsleveranciers toe aan de reeds gerealiseerde
accreditatie van het invoercontroleproces .
3. De NVWA voert bestuurlijke boete in als
handhavingsmaatregel bij te late vooraanmelding.

gebeurt, dan is het ook niet mogelijk goede uitvoering aan dit
onderwerp te geven. Daarnaast dienen ook de benodigde
middelen hiervoor beschikbaar gesteld te worden.

2.10 Controletaken subsidieregelingen
2.10.1 Europese subsidieregelingen, inclusief nacontroles

Toelichting
Ad 1.
Het verder invoeren van het gebruik van elektronische
documenten is niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen in
Nederland, maar ook van de ontwikkeling in derde landen en
van de EU-regelgeving. Het invoeren van elektronische
certificaten maakt een directere verbinding tussen de
overheden en maakt de kans op fraude met documenten
kleiner.
Ad 2.
Na eerdere accreditatie van delen van het invoerproces voegt de
NVWA daaraan nu het proces van invoer levensmiddelen en het
toezicht op de entrepots en scheepsleveranciers toe.
Ad 3.
In de kaderbrief EZ is dit punt strafbaarstelling bij te late
vooraanmelding opgenomen als onderwerp waaraan in 2015
aandacht besteed wordt. Om dit mogelijk te maken, dient een
aanpassing van de regelgeving plaats te vinden. Als dat niet

Domeinbeschrijving
Het domein EU-subsidieregelingen, inclusief nacontroles richt
zich op het voorkómen van misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeenschapsgelden en EU-conforme implementatie en
uitvoering van de controles. De NVWA verifieert, in opdracht
van het betaalorgaan Directoraat Generaal Uitvoering (DGU) de
uitvoering van een aantal Europese subsidieregels. Het gaat om
subsidies uit het Europese Landbouwgarantiefonds (ELGF), het
Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO) en het Europese Visserijfonds (EVF).
Daarnaast voert de NVWA in het kader van de Verordening (EU)
nr. 1306/2013 op basis van een eigen risicoanalyse
boekhoudkundige nacontroles uit voor subsidies uit het
Europese Landbouwgarantiefonds (ELGF).
Resultaten
1. De NVWA voert in 2015 tijdig en EU-conform de inspecties en
verificaties uit op basis van de samenwerkingsafspraak RVO.
nl/NVWA.
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2. De NVWA is in 2015 klaar om de werkzaamheden uit te
voeren volgens de eisen die binnen het nieuwe
gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en het nieuwe
Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMVZ)
gaan gelden;
3. De NVWA voert in 2015 tijdig en EU-conform de de
boekhoudkundige nacontroles (alsmede de tegencontroles)
uit van de Verordening (EG) nr. 1306/2013
controleprogramma’s 2014/2015 en 2015/2016.
Toelichting
Ad 1.
De NVWA levert, als technische dienst van het EU-betaalorgaan,
haar bijdrage aan de EU-conforme uitvoering van bestaande
regelgeving. Tijdige en EU-conforme uitvoering van de
inspecties en tijdige teruglevering van dossiers naar RVO.nl is
voor de NVWA een belangrijke kwaliteitsparameter. In 2014 zijn
verdere stappen gezet in het optimaliseren van de
werkprocessen, dit proces dat efficiencywinst oplevert, wordt in
2015 afgerond.
Ad 2.
Het nieuwe GLB, het nieuwe Europese Fonds voor Maritieme
zaken en Visserij (EFMVZ) en de nieuwe
uitvoeringsverordeningen die inwerking treden, vormen de
basis voor de inspecties die de NVWA uitvoert. In de loop van
2015 past de NVWA de werkinstructies en ondersteunende
systemen verder aan en leidt zij de inspecteurs op.

Ad 3.
In 2015 investeert de NVWA in het updaten van de risicoanalyse
voor en de diepgang van de boekhoudkundige nacontroles.
Verder is de tijdige afronding van de nacontroles voor de NVWA
in 2015 een belangrijke kwaliteitsparameter.

2.10.2 Cross compliance
Domeinbeschrijving
Het nieuwe GLB en de nieuwe Europese
uitvoeringsverordeningen, die met ingang van 2015 gelden,
vormen de basis voor de controles die de NVWA in dit domein
uitvoert. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid omvat onder andere het
stelsel van randvoorwaarden (cross compliance) waaraan
aanvragers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
volledige inkomenssteun. De randvoorwaarden zijn opgebouwd
uit bestaande communautaire en nationale wet- en regelgeving
op het gebied van natuur, milieu, dierenwelzijn en –gezondheid.
Daarnaast omvat het stelsel een aantal eisen rond het in Goede
landbouw- en milieuconditie (GLMC) houden van de
landbouwgrond. Ondernemers die een of meer van deze
randvoorwaarden niet naleven, kunnen gekort worden op hun
inkomenssteun.
De NVWA controleert op basis van een EU-verplichting 1% van
alle aanvragers op de voor hen van toepassing zijnde
randvoorwaarden om vast te stellen of een aanvrager voldoet
om aan aanmerking te komen voor volledige uitbetaling van de
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aangevraagde inkomenssteun of subsidie. Daarnaast fungeert
de NVWA als Controle Coördinatie Autoriteit (CCA) om in die rol
alle inspectiebevindingen uit het ‘reguliere’ werk van de NVWA,
evenals die van andere handhavende diensten in Nederland, te
beoordelen op overtredingen van randvoorwaarden en deze
door te melden aan het betaalorgaan RVO.nl.
Als het percentage niet akkoord en te hoog is, vindt er een
intensivering van het aantal controles plaats.
Nederland heeft in het kader van artikel 68 van de Raads
verordening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(73-2009, oude GLB) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
specifieke landbouwsectoren extra te ondersteunen in hun
investeringen. Hiervoor werd jaarlijks een aantal regelingen van
kracht verklaard die bijvoorbeeld gericht zijn op de verbetering
van het dierenwelzijn, duurzaam ondernemen of het stimuleren
van het gebruik van de laatste technische ontwikkelingen.
Enkele van deze regelingen lopen nog, waardoor de NVWA
aanvraag- en instandhoudingcontroles moet uitvoeren.
De NVWA controleert van de nog lopende artikel 68 regelingen
10% van de aanvragers om misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeenschapsgelden te voorkomen.
Resultaten
1. De NVWA voert cross compliance inspecties uit bij 1% van de
aanvragers van inkomenssteun en aanvragers pijler 2 gelden
(agrarisch natuurbeheer).
2. De NVWA verzamelt niet-naleving van randvoorwaarden uit
het eigen ‘reguliere’ inspectiewerk en dat van andere

handhavende diensten en geeft deze door aan RVO.nl.
3. De NVWA voert de inspectieopdrachten van RVO.nl voor de
artikel 68 regelingen tijdig en EU-conform uit.
Toelichting
Ad 1.
De NVWA zorgt dat EU-verplichtingen voor cross compliance
worden nagekomen door het uitvoeren van de inspecties die
binnen de verschillende steekproeven vallen. Voor cross
compliance stelt de NVWA de 1% steekproef zelf samen en voert
deze uit. De uitvoering van een klein gedeelte van de inspecties
gebeurt, op initiatief van de NVWA, door andere
controleautoriteiten (onder andere provincies).
Ad 2.
In de rol van CCA verzamelt de NVWA niet-nalevingen van de
randvoorwaarden uit het eigen ‘reguliere’ inspectiewerk en dat
van andere handhavende diensten (waterschappen, provincies)
en meldt deze aan het betaalorgaan (RVO.nl). Daarnaast
ondersteunt de NVWA RVO.nl in de verantwoording aan Brussel
via de zogenoemde Questionnaire. Concrete resultaten
(aantallen) zijn hiervoor niet te benoemen, omdat de input
moet komen uit het reguliere werk of van medehandhavers. Het
is echter wel een belangrijke activiteit waarover de NVWA wil
verantwoorden.
Ad 3.
De inspecties voor de artikel 68 regelingen betreffen zowel
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aanvraagcontroles als instandhoudingcontroles. Van belang is
dat de uitvoering door de NVWA tijdig en volgens de EU-eisen
plaatsvindt.

Hoewel de NVWA in dit domein de opdrachten uitvoert voor RVO.
nl verantwoordt zij zich ook richting EZ en de provincies die de
activiteiten financieren.

2.10.3 Grondgebonden subsidies

Resultaten
1. De NVWA voert de inspectieopdrachten van RVO.nl voor de
BTR tijdig en EU-conform uit.
2. De NVWA voert de inspectieopdrachten van RVO.nl voor het
Agrarisch natuurbeheer tijdig en EU-conform uit.
3. De NVWA is in 2016 klaar het nieuwe stelsel voor Agrarisch
natuurbeheer uit te voeren volgens de eisen die binnen het
nieuwe GLB gaan gelden.

Domeinbeschrijving
Het domein grondgebonden subsidieregelingen omvat de
directe betalingen (inkomenssteun, bedrijfstoeslagregeling
(BTR)) en het Agrarisch natuurbeheer (ANb). De inspecties van
de NVWA zijn onderdeel van het systeem waarin Nederland zich
naar de Europese commissie toe verantwoordt over het
rechtmatig en doelmatig besteden van de gelden die door de
verschillende fondsen beschikbaar zijn.
Het nieuwe GLB en de nieuwe uitvoeringsverordeningen, die
met ingang van 2015 gaan gelden, vormen de basis voor de
controles die de NVWA in dit domein uitvoert. De NVWA is
binnen het EG-subsidiestelsel een technische dienst die de
controles ter plaatse uitvoert voor het betaalorgaan (RVO.nl).
Het aantal controles, de omvang en de inhoud van de controles
volgen uit de EU-verordeningen en het niet-EU-conform
uitvoeren, kan leiden tot hoge boetes voor de lidstaat
Nederland.
De regelingen die betrekking hebben op de directe betalingen
zijn rijksregelingen waarvoor het ministerie van Economische
Zaken verantwoordelijk is. Het Agrarisch natuurbeheer is een
grondgebonden subsidieregeling die grotendeels valt onder
verantwoordelijkheid van de provincies.

Toelichting
Ad 1. & 2.
De NVWA maakt jaarlijks afspraken met RVO.nl (samenwerkings
afspraak en controleafspraken) over het EU-conform uitvoeren
en tijdig uitvoeren van de opdrachten die RVO.nl genereert.
Ad 3.
Door de collectieven verandert de wijze van inspecteren
ingrijpend. Het is van belang dat zowel de inspecteurs, de
werkinstructies en de ondersteunende ICT-systemen klaar zijn
om deze nieuwe aanpak te inspecteren en te ondersteunen. Dit
vraagt in 2015 extra inzet voor de ontwikkeling van het toezicht
alsook voor de opleiding van inspecteurs en aanpassing van de
systemen.
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2.11 Inlichtingen en opsporing
Domeinbeschrijving
De NVWA Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) onderzoekt
met een kritische blik en met oog voor fraude
wetsovertredingen op het brede werkterrein van de NVWA.
Hiervoor kijkt de IOD niet alleen op het bewuste bedrijf zelf,
maar volgt de hele (internationale) handel in illegale producten
door de hele keten. Dit geeft inzicht in gelegenheden voor en
risico op fraude. De inzet van inlichtingen en opsporing heeft tot
doel het inzicht in de nalevingsbereidheid en het
nalevingsgedrag van doelgroepen te vergroten en de naleving te
verhogen. Door opsporing in concrete gevallen in te zetten,
wordt niet alleen bestraffing beoogd. Er wordt ook een signaal
afgegeven aan overtreders én nalevers dat de NVWA hard
doorpakt waar dat nodig is.
De IOD heeft te maken met een duale aansturingsrelatie: de
ministeries van EZ en VWS voor de prioriteiten op de
inhoudelijke beleidsterreinen en het Functioneel Parket (FP) van
het Openbaar Ministerie voor de opsporingsprioriteiten en inzet
in concrete opsporingszaken. De prioriteiten, wederzijdse
kwantitatieve en kwalitatieve afspraken over de opsporing en
de afhandeling van opsporingsonderzoeken staan in het
handhavingsarrangement dat wordt gesloten tussen het
Functioneel Parket (FP) van het OM, de ministeries van EZ en
VWS en de IOD.
De IOD voert grootschalige opsporingsonderzoeken en snelle

interventieservices uit. Snelle interventies richten zich op relatief
kleine zaken vanuit de gedachte dat combinatie van kleine
zaken net zo effectief is als één grote. Veel voorkomende kleine
overtredingen kunnen immers ook een gevaar opleveren voor
maatschappelijk te beschermen waarden, zoals
voedselveiligheid, handelsbelangen en natuur.
Bovendien bevorderen korte onderzoeken en snel vervolg het
rechtsherstel. Daarnaast verleent de IOD assistentie,
begeleiding en coaching bij onderzoeken en verbetering van de
informatiepositie van de andere NVWA-divisies, de andere drie
bijzondere opsporingsdiensten en de politie en voert de IOD
rechtshulpverzoeken uit.
Recente ontwikkelingen
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid constateert in haar
rapport ‘Risico’s in de Vleesketen’ dat de NVWA van kwetsbare
ketenschakels (zoals koel- en vrieshuizen en de tussenhandel)
en productiestromen (bijvoorbeeld dierlijke bijproducten) een
onvolledig beeld heeft. Verder adviseert de onderzoeksraad om
prioriteit te geven aan bestrijding van fraude in de vleesketen en
geeft hij aan dat hiervoor de capaciteit en effectiviteit van de
opsporingsdienst moet worden versterkt. Tot slot adviseert de
onderzoeksraad om de samenwerking met opsporingsdiensten
van andere departementen te bevorderen.
Het kabinet heeft de ministeriële commissie fraudebestrijding
ingesteld om effectief op te treden tegen fraude. Verder
continueert het kabinet haar beleid van rijksbreed afpakken.
Om rijksbreed effectief te kunnen optreden tegen illegaal geld,
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is een samenhangende aanpak nodig, gecombineerd met het
versterken van de informatie-uitwisseling. In het kader hiervan
is de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
ontwikkeld. Dit samenwerkingsverband van Belastingdienst,
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), OM, politie en
Financial Intelligence Unit (FIU) heeft tot doel door
informatiedeling (onverklaarbare) vermogensbestanddelen in
kaart te brengen en witwas- en fraudeconstructies bloot te
leggen, zodat crimineel of onverklaarbaar vermogen kan
worden getraceerd en afgenomen. De ambitie is dat de IOD in
2015 is aangesloten bij iCOV.
Speerpunten 2015
• integrale aanpak vleesfraude;
• overige illegale activiteiten die de volksgezondheid kunnen
schaden;
• inzicht in subsidiefraude;
• onderzoek naar het voorkomen van veelplegers en
beroepsfraudeurs in het werkveld van de NVWA;
• effecitiviteit toezicht verhogen door ondersteuning met
fraude-inzichten.
Goede informatiepositie
Om risicogericht te werken en continu een goede
informatiepositie te hebben over het hele werkterrein van de
NVWA, is het intelligenceproces gestoeld op ‘domeingericht
inwinnen’. Dit betekent dat de NVWA continu en actief (inter)
nationale trends en ontwikkelingen volgt en interpreteert op de
gelegenheid voor en het risico op fraude. De NVWA bepaalt de

focus van de onderzoeken aan de hand van meldingen uit de
sector en de behoefte van het toezicht.
Deze ‘real time information‘ benut de NVWA vervolgens in
opsporingsonderzoeken en het toezicht. Dit heeft als voordeel
dat de NVWA vermoedens van overtredingen en/of fraude op
een individueel bedrijf direct in de context van de
(internationale) handelsketen kan plaatsen.
Verder helpen deze criminaliteitsbeelden ook in het inzicht
krijgen in notoire overtreders.
Samenwerking met andere opsporingsdiensten en iCOV
De samenwerking met de andere bijzondere
opsporingsdiensten en de politie verloopt goed. In
platformverband geeft de NVWA nu al concrete invulling aan de
aanpak van vleesfraude en inzicht in en de bestrijding van
subsidiefraude. Dit wordt in 2015 nog meer geïntensiveerd.
Verder is de NVWA-IOD in 2015 aangesloten bij iCOV (infobox
Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen).
Verhogen fraudebewustzijn en intensiveren risicogericht werken
De verdere intensivering van de samenwerking tussen de het
toezicht, de risicobeoordeling en opsporing leidt tot het
verhogen van fraudebewustzijn en het belang van risicogericht
werken binnen de NVWA. Dit verhoogt naar verwachting de
effectiviteit van het toezicht en de nalevingbereidheid verder.
Resultaten
1. Intelligence producten: ontwikkeling, actualiseren en gebruik
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van ‘domeinbeelden’ op het gebied van alle voor opsporing
relevante domeinen voor de verschillende partners (toezicht,
FP, beleid). Deze samen met de toezichtdivisies ontwikkelde
‘real time beelden’ geven inzicht in de actuele naleving.
Ontwikkeling van analyses die openbaar gemaakt kunnen
worden, zodat zowel overheden als brancheorganisaties deze
informatie kunnen benutten voor controle en
gedragsbeïnvloeding. Ondersteuning van risicogericht
toezicht door het ontwikkelen van fraude-indicatoren en
indicatoren matrices op de domeinen vleesketen, subsidies,
plantgezondheid en industriële productie.
2. De NVWA start opsporingsonderzoeken conform de
algemene kwaliteitseisen vanuit preweegdocumenten. Voor
2015 voorziet de NVWA in 45 preweegdocumenten. De
NVWA-IOD beoogt de opsporingsdienst te zijn voor de
gehele NVWA. Er wordt op zoveel mogelijk verschillende
domeinen opsporingscapaciteit ingezet. Verwacht wordt
zeker inzet te plegen op de domeinen vleesketen, subsidie en
voedselfraude door de projectmatige aanpak die op deze
domeinen gestart wordt
3. Afpakken: in het kader van het programma Afpakken en
vanuit de gedachte “misdaad mag niet lonen” intensiveert de
NVWA ook in 2015 de ontnemingsactiviteiten verder. Bij elk
fraudeonderzoek berekent de NVWA het met misdaad
verdiende geld. Inzet is om in 2015 de afgesproken 6,56
miljoen euro aan crimineel verkregen voordeel af te pakken.
Hiervoor stelt de NVWA in elk zich daarvoor lenend
opsporingsonderzoek een ontnemingsrapportage op.

2.12 Risicobeoordeling en
onderzoeksprogrammering
Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO)
van de NVWA beoordeelt op onafhankelijke wetenschappelijke
wijze de gevaren voor de voedsel- en productveiligheid, dier- en
plantgezondheid, het dierenwelzijn en voor de natuur. BuRO dit
doet vanuit de vraag om beoordeling van bestaande situaties
en incidenten die mogelijke risico’s met zich meebrengen, en
om vroegtijdige signalering van potentiële nieuwe risico’s. Het
kennen van nieuwe gevaren en het anticiperen daarop is een
belangrijke taak van de NVWA. Op basis hiervan adviseert BuRO
de departementen van VWS en EZ, de inspecteur-generaal (IG)
en de hoofdinspecteurs van de NVWA.
Daarnaast heeft de NVWA als kerntaak burgers en bedrijfsleven
tijdig en actief te informeren over bestaande en nieuwe gevaren
op basis van betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde
informatie. BuRO werkt in 2015 aan het doelgerichter en
interactiever maken van informatie om risicoreducerend gedrag
bij burgers en bedrijfsleven te stimuleren.
Speerpunten
De VWS- en EZ-kaderbrieven vormen, samen met de resultaten
van eerder geïnitieerd onderzoek, de basis voor ongeveer 25
adviezen die BuRO uitbrengt. BuRO maakt daarnaast
systematisch achtergrondanalyses van risico’s per domein van
de NVWA. In 2015 start BuRO met risicoanalyses voor ketens en
domeinen. In eerste instantie op het gebied van
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voedselveiligheid, met name de vleesketen. In aansluiting
hierop analyseert BuRO diergeneesmiddelen, diervoeders en
dierlijke bijproducten, alsmede het domein productveiligheid.
Voor deze risicoanalyses gebruikt BuRO een nieuw
risicoanalysemodel, dat aansluit bij modellen die ook bij andere
inspecties in zwang zijn. In 2015 start BuRO met het opstellen
van de Staat van de productveiligheid die begin 2015 wordt
afgerond. Tevens ontwikkelt BuRO een systematiek om
systematisch burgersignalen te beoordelen op belang en
urgentie.
Resultaten
• Adviezen aan departementen en IG.
• Oplevering systematiek voor domeinrisicoanalyse gebaseerd
op kans-effect matrix zoals ook gebruikt door de
Gezondheidsraad en de Inspectie SZW.
• Toepassing domeinrisicoanalyse in alle ketens en domeinen,
startend met voedselveiligheid, diervoeders,
diergeneesmiddelen, dierlijke bijproducten en
productveiligheid.
• Oplevering analysemethodiek burgersignalen.
• De Staat van de productveiligheid.

2.13 Internationale projecten
Nederland is een handelsnatie. De zorg voor veilige producten
en gezond plantmateriaal begint niet bij de landsgrenzen en
houdt daar ook niet op. Nederland en de EU hebben er baat bij

dat controles aan de grenzen zo kunnen worden ingericht dat
de import en doorvoer zo efficiënt mogelijk verlopen zonder
concessies te doen aan de fytosanitaire eisen voor planten en
plantmateriaal en voedsel- en productveiligheid. Nederland
werkt in Twinning-verband met andere lidstaten samen in
nieuwe kandidaat-lidstaten en landen in de buurt van de EU in
internationale projecten aan een harmonisatie proces met de
EU-wet- en regelgeving.
Voor derde landen werkt Nederland in bilateraal verband aan de
harmonisatie en implementatie van de internationale
standaarden op plantgezondheid, veterinair en
voedselveiligheid, Met deze aanpak bij de bron richten de
internationale projecten zich op het wegnemen van
handelsbelemmeringen, het verbeteren van de effectiviteit van
inspectiediensten van handelspartners (indirecte
beheersmaatregel) en op het openen van markten
(markttoegang).
Daarnaast bieden projecten in het internationale veld
mogelijkheden. Naast het opbouwen van goede relaties met
autoriteiten in derde landen biedt het ook de mogelijkheden
voor de betrokken in te zetten experts van de NVWA
internationale ervaring op te doen, Verder kan het
internationaal netwerken bijdragen aan het oplossen van
bepaalde exportproblemen. Ten slotte kan de internationale
samenwerking bijdragen aan het begrip voor de Nederlandse
situatie en onze toezicht- en handhavingsstrategie.
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De internationale projecten richten zich op de kandidaatlidstaten van de EU, landen binnen ‘Wider Europe’ en prioritaire
handelspartners (bijvoorbeeld Brazilië, Rusland, India en China
(BRIC-landen)). Daarnaast sluit de NVWA in toenemende mate
een samenwerkingsovereenkomst met derde landen , om te
werken aan lokale capaciteitsopbouw en verbetering van de
lokale garantie op het gebied van voedselveiligheid, veterinaire
en fytosanitaire eisen naar de EU en Nederland toe. De NVWA
zoekt aansluiting bij de prioriteitslanden van Nederland
betreffende markttoegang en bilaterale overeenkomsten met
lokale capaciteitsopbouw.
Speerpunten
• Het gezamenlijk met EZ initiëren van internationale projecten
in het kader van markttoegang.
• Het ondersteunen van bilaterale overeenkomsten met
ontwikkelen van projecten waar capaciteitsopbouw op het
gebied van voedselveiligheid, en harmoniseren van
internationale veterinaire en fytosanitaire standaarden een
thema is.
• Het uitvoeren van contractverplichtingen van de
Twinning-projecten.
• Het uitvoeren van de bilaterale projecten in samenwerking
met RVO.nl.
• Acquisitie en initiëren van nieuwe projecten op de core
business van de NVWA.
• Bijdragen leveren aan internationale cursussen en trainingen
(Better Training for Safer Food ,BTSF).
• Het ontvangen en organiseren van studiebezoeken van

delegaties uit buitenlanden in Nederland om hen kennis te
laten nemen van onze inspectie- en controlesystemen.

2.14 Klantcontact en dienstverlening
Bij de divisie Klantcontact & dienstverlening (KCDV) zijn
organisatiebrede kernactiviteiten samengevoegd ter
ondersteuning van het primaire proces. Het realiseren van
synergie is hierbij een belangrijke factor.
KCDV beschikt over een klantcontactcentrum (KCC) dat 7 dagen
per week, 24 uur per dag bereikbaar is. Het KCC is via
verschillende kanalen te bereiken voor burgers, bedrijven,
instellingen en andere inspectiediensten.
Het KCC verwerkt jaarlijks circa 140.000 vragen en al dan niet
verplichte meldingen. Het KCC levert een bijdrage aan het
bevorderen van naleefgedrag door het verstrekken van
informatie en het onder de aandacht brengen van meldingen
binnen de organisatie. Het KCC registreert en beoordeelt alle
meldingen op de vraag of een melding aanleiding geeft voor
nader onderzoek.
De tweede poot van de divisie KCDV is de afdeling
Dienstverlening (DV). Deze afdeling ondersteunt een aantal
divisieoverstijgende processen, waaronder de afgifte van
exportcertificaten (‘certificering op afstand’), verleningenbeheer
en beheer van bedrijvenbestanden, planningsactiviteiten voor
de primaire divisies en een grote variëteit aan ondersteunende
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administratieve processen. Deze brede inzet maakt het mogelijk
verschillen tussen de processen te constateren en initiatieven te
nemen om processen te uniformeren en continu te verbeteren.
De derde poot van de divisie KCDV is de afdeling Facilitair
management & huisvesting (FMH). Deze afdeling is
verantwoordelijk voor de gehele interne facilitaire
ondersteuning van de NVWA. De NVWA brengt deze afdeling in
2015 onder bij de directie Bedrijfsvoering.
Ten slotte is de divisie KCDV ‘eigenaar’ van het systeem CLIENT,
dat het proces van elektronisch certificeren ondersteunt.
Ontwikkelingen in 2015
KCDV wil de komende jaren een centrale rol spelen in het
verbeteren en uniformeren van processen en klantgericht
denken binnen de NVWA. De ene keer ligt de nadruk in dezen
meer op relatiebeheer en het verbinden van
organisatieonderdelen. De andere keer meer op het vertalen
van de klantvraag naar het inrichten van processen in de keten.
Daar waar nodig speelt KCDV een faciliterende rol of neemt zij
de regie in projecten.
Het ontwikkelen van het dienstverleningsconcept, waar KCDV
de regie over heeft, is een voorbeeld van het bovenstaande. Het
dienstverleningsconcept van de NVWA bevat een uitwerking
hoe de processen, procedures, systemen en aansturing in te
richten om de ondersteunende diensten te kunnen verlenen aan
burgers, bedrijven en instellingen en collega’s.

Resultaten KCC
1. Optimalisatie internationale meldpunten
Herinrichting National Contact Point Product Safety. Het KCC
heeft in samenwerking met divisie C&V het National Contact
Point heringericht in lijn met de eisen zoals gesteld in de
verordening markttoezicht geharmoniseerde producten.
2. Optimalisatie nationale meldpunten
Het KCC stelt een beoordelingsmatrix op over de
gepercipieerde risico’s om consumentenmeldingen te
kunnen classificeren.
Tevens formuleert het KCC richtlijnen voor het beantwoorden
van vragen.
3. Oog- en oorfunctie burger (burgersignalen)
KCC brengt trends, ontwikkelingen of beelden over een
domein in kaart op basis van eigen data.
Resultaten DV
4. Dynamisch klantenbestand
Een dynamisch klantenbestand ondersteunt de medewerkers
van de NVWA, zowel bij het uitvoeren van de taken ‘in het
veld’ als bij de analyse en selectieprocessen door het
aanbieden van up-to-date gegevens over klanten, objecten
en locaties. DV ontwikkelde in 2013 een dynamisch
klantenbestand, dat in 2014 is opgeleverd en verder
geoptimaliseerd. DV zet dit optimaliseringsproces in 2015
voort.
5. Optimalisatie planning
DV werkte in 2014 op basis van analyse aan een optimalisatie
van de planning van categorie 3 werkzaamheden. Deze
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optimalisatie beoogt een goede dienstverlening aan het
bedrijfsleven te behouden met een efficiëntere inzet van
NVWA-personeel. DV voert in 2015 verdere verbeteringen
door.
6. eDienstverlening Uitvoering (eDU)
De NVWA volgt het EZ-brede programma eDU. In 2014 is
eHerkenning geïntroduceerd en ingevoerd op alle portalen.
In 2014 is gestart met het opstellen van een Dienstenregister.
Dit wordt in 2015 verder uitgebouwd. De berichtenbox wordt
verder geoperationaliseerd naar nieuwe doelgroepen.
Invoeren van tracking en tracing van berichten wordt
onderzocht.
7. Resultaten elektronisch certificeren (CLIENT) 2015
Ook in 2015 ontwikkelt DV eCertificering, met verankering in
CLIENT (import/internationale koppelingen in dit geval).
Hiervoor maakt DV afspraken met derde landen over
systeemontwikkeling. De inzet is om bilateraal en
multilateraal nadere afspraken te maken over elektronische
exportcertificering. Tevens wil DV administratieve procedures
afstemmen en inregelen. DV implementeert CLIENT verder
voor het opmaken en verstrekken van exportdocumenten.
Dit doet DV door de vulling van CLIENT af te ronden.
Daarnaast bekijkt DV welke secundaire mogelijkheden
CLIENT biedt voor de uitvoering van de certificeringstaak.

ontwikkeling. De NVWA verkent aan de hand van een
ontwikkeld afwegingskader de mogelijkheid hoe de
samenwerking met SSO’s vorm kan worden gegeven. De
NVWA verdiept de gesprekken met de facilitaire
dienstverleners van het Rijk en stelt een transitieplan vast
voor de toekomstige samenwerking.
9. Huisvesting
In het kader van de concentratie kantoorhuisvesting vanuit
het programma Compacte Rijksdienst voert FMH de op- en
vastgestelde masterplannen uit. Dit kan verhuizingen met
zich meebrengen. FMH analyseert de huisvestingsbehoefte
van de NVWA structureel, onder meer door de ontwikkeling
en implementatie van een continu bezettingsgraad
meetsysteem. De NVWA-locatie (specialty) te Zwijndrecht
wordt omgebouwd tot verzamelgebouw waarbij drie
inspectiediensten (SZW, ILT en NVWA) gezamenlijk
gehuisvest worden.

Resultaten FMH
8. Gedeelde facilitaire dienstverlening
De vorming van shared service organisaties (SSO’s) is in het
kader van het programma Compacte Rijksdienst volop in
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