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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarplan 2018 van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Dit jaarplan omschrijft de taken en
prioriteiten als het gaat om het bewaken van de gezondheid van
dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en
consumentenproducten en het handhaven van de
natuurwetgeving.
Halverwege 2017 is de NVWA gekanteld van een domeingerichte
organisatie naar een procesgerichte organisatie. Keuren en
toezicht zijn organisatorisch gescheiden. Er zijn nieuwe
werkprocessen, systemen en instrumenten geïmplementeerd en
ook de competenties van medewerkers zijn volop in ontwikkeling
om goed te kunnen inspelen op de veranderende maatschappij
en problematiek. In het jaar 2018 wordt in tal van domeinen het
nieuwe ICT-systeem Inspect ingevoerd.
Met deze stappen is en wordt de basis gelegd voor verdere
ontwikkeling tot een kennisgedreven en risicogerichte Autoriteit,
die haar vier kernwaarden hoog in het vaandel heeft:
betrouwbaar, onafhankelijk, transparant en professioneel.

Deze veranderingen vragen veel van alle NVWA-medewerkers, die
met veel inzet werken aan de belangrijke taken waar de NVWA
voor aan de lat staat. Deze werkzaamheden vinden soms onder
moeilijke omstandigheden plaats. Er spelen vaak grote belangen
in de sectoren waar wij toezicht op houden. Als gevolg van
risicogericht werken treft de NVWA in toenemende mate
bedrijven aan, waar de zaken niet op orde zijn en handhavend
moet worden opgetreden. De NVWA-medewerkers hebben te
maken met een mondige samenleving, waarbij het werk van het
toezicht ook vaak nog eens onder het vergrootglas ligt. De
onverminderde inzet van de inspecteurs bij ons belangrijke werk
weerspiegelt de betrokkenheid bij ons werk. Deze inzet is iets
waar ik trots op ben.

drs. R.J.A. Kerstens
interim inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
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Inleiding
1.1 Missie
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt
de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de
gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en
handhaaft de natuurwetgeving.
De NVWA heeft twee opdrachtgevers: het ministerie van
Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Op basis van eigen risico-inschattingen
en beleidsprioriteiten, zoals beschreven in de kaderbrieven van
de ministeries stelt de NVWA jaarlijks een plan op over de wijze
waarop de NVWA haar toezicht invult. Ieder ministerie schetst
met de kaderbrieven ook het budget dat ter beschikking staat
voor de NVWA.

inzake de rijksinspecties. De NVWA vormt een onafhankelijk en
onpartijdig oordeel.

1.2 Leidende principes
De NVWA ontwikkelt zich steeds verder tot een kennisgedreven
autoriteit, die zicht en invloed heeft op de naleving van wet- en
regelgeving door bedrijven en op basis van integrale
risicoanalyses en een gedegen kennis- en informatiepositie
grijpt de NVWA gericht in de keten in.
Op 9 december 2016 is het plan van aanpak NVWA 2020 aan de
Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel is de structuurwijziging
in de organisatie die halverwege 2017 is doorgevoerd om de
ambities ook organisatorisch in te bedden.

Naast deze budgetten, betaalt het bedrijfsleven retributies voor
de diensten die de NVWA verricht, bijvoorbeeld voor keuringen
bij import, export en slachthuizen.

De leidende principes die de fundamentele uitgangspunten
vormen voor de nieuwe organisatie zijn:

Voor keuren en het houden van toezicht gelden uitgangspunten,
zoals deze zijn neergelegd in de Regeling van de ministerpresident, de minister van Algemene Zaken van 30 september
2015, nr. 3151041, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen

1. De NVWA is een kennisgedreven en risicogerichte autoriteit.
2. De NVWA is reflectief.
3. De NVWA is toekomstbestendig.
4. De NVWA is financieel in control en kostendekkend.
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5. De NVWA is dienstverlenend en servicegericht.
6. De NVWA werkt resultaatgericht.
7. De NVWA werkt ketengericht.
8. De NVWA werkt op een herkenbare en uniforme wijze.

1.3.1 Autoriteitspositie

1.3 Toezicht en organisatieontwikkelingen

De NVWA staat voor wat zij afspreekt. Dit zorgt voor
vertrouwen in de organisatie. De tweede kernwaarde is
onafhankelijkheid. De NVWA heeft een eigenstandige rol in het
publiek bestel. De aanwijzingen inzake rijksinspecties van de
Minister President geven daar richting aan. De NVWA is een
kennis gestuurde organisatie, die keuzes maakt op basis van
handhavingsregie. Dat betekent dat er voortdurend aandacht is
voor de risicobeelden, naleefbeelden en fraudebeelden. Op
basis daarvan zet de NVWA een optimale mix van
handhavingsinstrumenten in, om zo maximaal effect te
bereiken. Vanzelfsprekend is daarbij aandacht voor politieke
prioriteiten. Onafhankelijkheid manifesteert zich niet alleen in
de inzet van de handhavingsinstrumenten, maar ook in het
oordeel wat de NVWA velt.
De derde kernwaarde betreft transparantie. Het is belangrijk om
helder te zijn over waar de prioriteiten van de NVWA liggen,
welke afwegingen de NVWA maakt en tot welke resultaten dat
leidt. Naar buiten toe onder meer door een helder
interventiebeleid, maar ook naar de opdrachtgevende
Ministeries toe door middel van verbetering van de
betrokkenheid in het jaarplanproces, met respect voor elkaars
rollen en verantwoordelijkheden.

In dit jaarplan staan de prioriteiten van de NVWA voor het jaar
2018 weergegeven. Het stellen van prioriteiten is een proces van
kennis verzamelen en afwegen. Daarbij zijn een tweetal
aspecten van groot belang: aan de ene kant is het belangrijk om
goed zicht te hebben op de risico’s, op de naleving en op de
fraudebeelden. De NVWA werkt er hard aan om hier meer en
meer informatie over te verzamelen op weg naar een
risicogerichte en kennisgedreven autoriteit. Aan de andere kant
is het belangrijk dat in het jaarplan ook goed de prioriteiten
worden meegenomen die politiek/beleidsmatig worden gesteld.
Bij de totstandkoming van dit jaarplan is daarom tijdens een
strategische sessie met beleid goed gekeken naar elkaars rollen
en via een serie van verdiepingssessies met elkaar gesproken
over prioriteiten vanuit toezicht en prioriteiten vanuit beleid. Op
basis van deze sessies heeft de NVWA binnen de domeinen haar
prioriteiten gesteld en verder uitgewerkt.

De NVWA is een autoriteit. Dat betekent dat de NVWA een
gezaghebbende organisatie is: betrouwbaar, onafhankelijk,
transparant en professioneel.

Inleiding | NVWA Jaarplan 2018

07

1

De vierde kernwaarde betreft professionaliteit. De NVWA heeft
in alle terreinen waar zij actief is de benodigde deskundigheid in
huis heeft en opereert professioneel.

1.3.2 Strenger toezien op naleving
Het aantal bestuurlijke maatregelen groeit gestaag groeit. Dit is
niet het gevolg van slechtere naleving, maar wordt vooral
veroorzaakt door het nieuwe interventiebeleid dat vanaf 2017
van kracht is geworden. Bovendien neemt met de ontwikkeling
van een risicogericht en kennisgedreven autoriteit de “pakkans”
toe, omdat we in toenemende mate onze inspecteurs willen
inzetten daar waar we verwachten dat er iets aan de hand is.
Nog niet duidelijk is waar de omvang van het aantal bestuurlijke
maatregelen zich naar toe ontwikkelt. Als gevolg van het nieuwe
interventiebeleid en de groei van het aantal bestuurlijke
maatregelen mag worden verwacht dat op termijn de naleving
verbetert. Als de naleving inderdaad verbetert, zal aantal
inspecties waarbij overtredingen worden geconstateerd
mogelijk afnemen en daarmee ook het aantal bestuurlijke
maatregelen. Dit is wel een aanname.

1.3.3 Werken langs de principes van handhavingsregie
De ambitie van de NVWA is om risicogericht en kennisgedreven
te werken en nadrukkelijk te sturen op het reduceren van risico’s
en het verhogen van de naleving en beter invulling te geven aan
haar reflectieve functie. Om dit vorm te geven werkt de NVWA
met de handhavingsregiecyclus. Deze cyclus verbindt de sturing

(strategisch niveau), de ontwikkeling (tactisch niveau) en de
uitvoering (operationeel niveau) met elkaar. De werkwijze heeft
doel de grootste risico’s in de ketens effectief en efficiënt aan te
pakken, de informatiepositie te versterken en het toezicht te
vernieuwen.
Op strategische niveau bepalen we WAT de grootste risico’s zijn,
waar we in de keten ingrijpen en wat het oplevert. We voeren
integrale risicoanalyses uit, stellen prioriteiten, formuleren
risicoreductiedoelstellingen en ontwikkelen kaders voor
handhavingsinstrumenten. Dit doen we op basis van
wetenschappelijke risicobeoordelingen op ketenniveau en met
kennis van, en informatie over regelnaleving (toezicht- en
fraudebeelden). Strategische evaluaties toetsen de effectiviteit
van de aanpak en van de instrumenten. De uitkomsten van de
evaluaties gebruiken we om te verantwoorden en te reflecteren,
en zijn input voor de nieuwe cyclus.
Op tactisch niveau bepalen we hoe we de risicoreductie
doelstellingen het best kunnen bereiken en evalueren we het
resultaat. We analyseren de oorzaak van het probleem en het
(niet)naleefgedrag van de doelgroep. Op basis hiervan
formuleren we tactische (naleef)doelstellingen en ontwikkelen
we een effectieve handhavingsmix die de naleving bevordert en
bijdraagt aan de reductie van de risico’s. De tactische evaluaties
toetsen of de naleefdoelstellingen zijn bereikt. De uitkomsten
van de evaluaties dienen als input voor de strategische
evaluaties en voor het verbeteren van ons toezicht.
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Op operationeel niveau bepalen we hoe we de uitvoering gaan
doen en monitoren we de voortgang. Voor het uitvoeren van de
ontwikkelde handhavingsmix en andere operationele
opdrachten, met outputdoelstellingen en kwaliteitskaders,
maken we een zo efficiënt mogelijke planning en voeren die uit.
Operationele evaluaties toetsen of de gevraagde
outputdoelstellingen en de kwaliteit op tijd worden
gerealiseerd. De uitkomsten van de evaluaties gebruiken we om
tijdig bij te sturen en dienen als input voor de tactische
evaluaties.

Verantwoorden /
Reflecteren
Strategische
programmering
WAT

1.3.4 Inspect
Een belangrijke pijler van NVWA2020 is de inrichting van de
informatievoorziening van de NVWA en vervolgens fasegewijs
implementeren van het informatiesysteem INSPECT.
Implementatie van dit informatiesysteem moet onder meer
leiden tot een uniformering van de procesuitvoering en levert
een bijdrage aan de efficiencyverbetering door een aantal
handmatige stappen te automatiseren. In 2018 worden daar
grote stappen in gezet. In diverse domeinen wordt flink
geïnvesteerd in dit nieuwe systeem, zodat het in de loop van
2018 operationeel wordt. Door dit nieuwe systeem ontstaat
zowel op de EZ- als VWS-domeinen de nodige efficiency. In de
jaarplanvoorstellen is hier rekening mee gehouden. De
invoering van Inspect levert naast de nodige efficiency ook
informatie op die na analyse en synthese kan bijdragen aan
doelgerichtere inzet van onze inspecteurs. De invoering van
Inspect loopt overigens door tot begin 2020.

Tactische
programmering
HOE

Operationele
programmering
DOEN
Bevorderen van naleving
/ Reduceren van risico's
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1.3.5 Organisatieontwikkeling
Voor de NVWA zijn haar medewerkers de sleutel tot een
effectief georganiseerde autoriteit. Het vermogen van de NVWA
om te kunnen blijven voldoen aan haar maatschappelijke
opgaven wordt bepaald door de mate waarin de medewerker in
staat is zich verder te ontwikkelen. De NVWA wil dit mogelijk
maken door kwaliteiten optimaal te benutten, vakmanschap te
versterken, ontwikkelmogelijkheden te bieden en talenten te
binden en te laten doorgroeien. Dit vergroot de inzetbaarheid
en stimuleert een gezonde mobiliteit (intern of extern) van
medewerkers. Ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden
vormen daarom speerpunten in het veranderproces rond mens
en organisatie. Met het programma Mens als Motor, als
onderdeel van NVWA 2020, is de afgelopen jaren ingezet op het
realiseren van een op resultaat, samenwerking en ontwikkeling
gerichte cultuur. Een cultuur die gefundeerd is op vier
kernwaarden: betrouwbaar, onafhankelijk, transparant en
professioneel. Door de verdere ontwikkeling van leiderschap,
kennis, kunde, vaardigheden en houding en gedrag, krijgen deze
kernwaarden gestaag steeds meer inhoud.
Met de invoering van het Organisatiebesluit per 1 juli 2017 is de
nieuwe organisatiestructuur gerealiseerd. Het is het zaak dat
ook organisatieontwikkeling goed in de lijn wordt verankerd.
Daarvoor is het nodig dat het management, op alle niveaus,
daadwerkelijk gaat sturen op de gewenste ontwikkeling en
medewerkers zich gestimuleerd voelen dit te doen. De
leidinggevende moet een context creëren waarin de

medewerker optimaal en gemotiveerd kan presteren en zich
kan ontwikkelen. Dit betekent vertrouwen en ruimte om het
eigen vakmanschap in te zetten binnen de afgesproken kaders.
De manager verbindt de energie en professionaliteit van
medewerkers aan de eigen verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit en tijdigheid van het resultaat. ‘People management’
is daarom een cruciale vaardigheid. De manager stuurt op
afgesproken resultaten, maar ook op ‘zachtere’ criteria als
verantwoordelijkheid, samenwerking, kennisdeling en
(competentie)ontwikkeling; medewerkers krijgen vertrouwen
en ruimte en geven binnen de kaders hun werk waar mogelijk
zelf invulling. Op deze wijze wordt concreet inhoud gegeven aan
een organisatie waar ontwikkeling de norm is.

1.3.6 KPI
De NVWA is een agentschap binnen EZ. In de huidige relatie
tussen de beleidsdepartementen en de NVWA ligt de nadruk op
de planning en verantwoording van uren en daarmee gepaard
gaande kosten. In 2017 een project gestart om te komen tot een
goed KPI-model. Dit moet zorgen van een versterking van de
inhoudelijke gesprekken over de bijdrage van de NVWA aan het
borgen van publieke belangen tussen de NVWA en de
beleidsdepartementen. Deze indicatoren helpen in het stellen
van de juiste prioriteiten in de opdrachtverlening en vervolgens
in de handhavingsregiecyclus. Hierbij wordt de slag gemaakt
naar meer outputgerichte afspraken.
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Bovendien is zijn goede indicatoren voorwaardelijk voor het
sturen op de strategische doelen van de NVWA. Daarnaast zijn
ze normstellend voor planning, sturing en verantwoording
binnen de NVWA en maakt het inzichtelijk waar objectivering
van prestaties door evaluatie en effectmeting gewenst is.
De verwachting is dat het KPI-model eind 2017 wordt afgerond,
zodat gedurende de uitvoering van dit jaarplan 2018 de
omschakeling naar de KPI’s gemaakt kan worden.
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De domeinen
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft per domein de belangrijkste resultaten
en de speerpunten die de NVWA in 2018 wil bereiken op de
terreinen van voedselveiligheid, consumentenproducten,
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en
natuurbehoud. En naast beschrijving van de internationale
projecten komen ook de speerpunten en beoogde resultaten
voor de eigen bijzondere opsporingsdienst NVWA Inlichtingenen opsporingsdienst (NVWA IOD), voor de afdeling Bureau
Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO), en de
divisie Klantcontact en Dienstverlening in dit hoofdstuk aan bod.

2.2 Veiligheid in de voedselketen
2.2.1 Vleesketen en voedselveiligheid
Domeinbeschrijving
Binnen het domein Vleesketen & Voedselveiligheid houden we
toezicht op de voedselveiligheid 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 gekweekt 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 en koel- en vrieshuizen. Ook houdt de
NVWA in dit domein toezicht op het vervoer, de vervoerders en
de handelsstromen van vers 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 m.b.t. voedselveiligheid gericht op de
producenten van de dieren (primaire sector). Het gaat dus om
het eerste deel van de vleesketen van boerderij tot opslag van
vers vlees in koel- en vrieshuizen.
Handhavingsontwikkeling 2018
Het toezicht in de vleesketen, met name in slachthuizen, is de
laatste jaren zeer sterk bepaald door het verbeterplan
vleesketen en de daarin ontwikkelde en toegepaste nieuwe
methodieken en protocollen. Deze ontwikkeling zal op de
resterende onderdelen nog worden voltooid en geïntegreerd in
het regulier toezicht. Er zullen steeds meer data ter beschikking
komen om de naleving op specifieke risicogebieden te meten
(nalevingsmonitor) en er vinden aanvullende evaluaties en
effectmetingen plaats. Dit stelt eisen aan de beschikbare
capaciteit en expertise ten behoeve toezichtontwikkeling.
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Daarnaast zal in 2018 (en 2019) de implementatie van de nieuwe
controleverordening van belang zijn voor het domein.
In 2018 is de nieuwe toezichtmethodiek voor alle slachthuizen
en wildbewerkingsinrichtingen ingebed in het regulier toezicht
en het structureel beheer van de systematiek ingeregeld. Gezien
de risicoanalyse zal in 2018 de focus blijven liggen op de
aandachtspunten uit de naleefmonitor v.w.b. hygiënisch werken.
In 2018 wordt tevens nieuwe EU regelgeving m.b.t.
procesnormen voor Campylobacter in pluimveeslachthuizen
van kracht. Het toezicht op deze regels alsmede de verificatie
van de bemonstering moet worden opgezet en uitgevoerd.
Daarnaast zal ook breder worden gekeken naar de
microbiologische bemonstering door slachthuizen, naar een
effectievere verificatie hiervan en het beter inspelen op trends/
ontwikkelingen.
Voor ‘los staande’ uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen is een
risicogerichte toezichtmethodiek (toezichtpyramide)
ontwikkeld, die uniform wordt toegepast voor de gehele
doelgroep. Op grond van de opgelegde maatregelen worden de
bedrijven ingedeeld in een zogenaamde toezichtpiramide en
krijgen slecht presterende bedrijven prioriteit bij de controles.
Bij deze doelgroep zal een vernieuwde
traceerbaarheidsmethodiek worden uitgevoerd, waarbij ook
administratieve controles worden meegenomen. Afhankelijk
van de capaciteit zullen deze controles worden verbreed tot alle
erkende bedrijven binnen het domein. O.b.v. de
toezichtresultaten van 2017 zal worden bekeken of er in 2018
nader te bepalen doelgroepen verder geanalyseerd moeten
worden.

Volgens planning zal de organisatorische scheiding van keuring
en toezicht d.m.v. een reorganisatie binnen de NVWA in 2017
zijn afgesloten. Dat betekent dat er nieuwe verbindingen
moeten worden gelegd binnen de nieuwe organisatie die
passen bij de veranderde rollen en verantwoordelijkheden.
Dit proces start in 2017, maar zal naar verwachting nog
doorlopen in 2018.
De ontwikkeling en opzet van de complete handhavings
regiecyclus voor alle doelgroepen binnen het domein wordt
voortgezet. Voor de doelgroep ‘erkende slachthuizen
landbouwhuisdieren’ (roodvlees) zal de volledige cyclus van
handhavingsregie zijn doorlopen.
Het is de ambitie van de NVWA om meer toezichtgegevens op
een uniforme wijze openbaar te maken. In 2018 zullen de
nalevingsgegevens van de grote slachthuizen op individueel
bedrijfsniveau gepubliceerd worden. Voor 2018 is de structurele
openbaarmaking in een halfjaarlijkse cyclus voorzien voor deze
bedrijven alsmede de verbreding naar andere bedrijfstypes
binnen het domein.
Resultaten 2018
1. Bij het toezicht op roodvlees- en pluimveeslachthuizen wordt
de focus gelegd op de aandachtspunten uit de naleefmonitor
v.w.b. hygiënisch werken. Bij het bepalen van de risicogerichte
frequentie van toezicht in 2018 wordt mede rekening
gehouden met de resultaten uit de naleefmonitor uit 2017.
Op basis van de gemeten resultaten & trends in 2017 zullen
aanvullende handhavingsinstrumenten worden ingezet in
2018 en begin 2019 worden geëvalueerd.
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2. De implementatie van nieuwe EU wetgeving voor proces
normen voor campylobacter in pluimveeslachthuizen is
voltooid en het toezicht alsmede verificatie van gegevens is
ingeregeld. Hierbij wordt ook breder gekeken naar effectief
toezicht op andere wettelijk verplichte microbiologische
gegevens van slachthuizen en de officiële verificatie van deze
gegevens.
3. In 2018 wordt de cyclus van halfjaarlijkse openbaarmaking
van nalevingsdata (naleefmonitor) structureel ingeregeld en
doorgevoerd voor alle grote slachthuizen (permanent
toezicht).
4. De verdiepte administratieve traceerbaarheidscontroles bij
uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen wordt verbreed naar alle
erkende uitsnijderijen in het domein. Mogelijk zullen,
afhankelijk van de beschikbare capaciteit, ook nog andere
erkende bedrijfstypes worden meegenomen.

2.2.2 Visketen
Domeinbeschrijving
Het domein omvat een groot deel van de visketen van vangst en
aquacultuur 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;
• aanlandplicht van vis en accurate vangstregistratie;

• weegvoorschriften en traceerbaarheid van vangsten (zowel
voor importen uit derde landen als EU);
• de bestrijding van illegale visserijpraktijken (bijv. de
vangstbeperking op het vangen van schubvis en het
palingvangstverbod in de gesloten periode om de palingstand
te beschermen).
Het toezicht is sterk internationaal georiënteerd en er wordt
intensief samengewerkt met autoriteiten van andere lidstaten
en derde landen.
De inzet voor voedselveiligheid heeft betrekking op
aanlandingskeuringen, erkenning en registratie van schepen en
bedrijven, systeemtoezicht bij bedrijven, de afgifte van
exportcertificaten en het vangstverbod van aal in, vanwege
dioxine vervuiling, gesloten gebieden.
De aquacultuur is een bijzondere tak. Hieronder worden
begrepen de fok- en mestbedrijven van paling, tilapia, meerval
etc., de schelpdierbedrijven en forellenvijvers (put and take
bedrijven). Hierbij zijn met name diergezondheidsaspecten van
belang evenals het transport van levende vis.
Handhavingsontwikkeling 2018
Op het terrein van de voedselveiligheid worden in de hele keten
van visvangst, -aanlanding en -verwerking officiële controles
uitgevoerd. Hierbij wordt risicogebaseerd te werk gegaan. Goed
presterende bedrijven worden minder frequent bezocht dan
slecht presterende bedrijven. Volgens het principe “zacht waar
het kan en hard waar het moet” worden notoire overtreders
hard aangepakt. Naar aanleiding van de NVWA rapportage bij
visverwerkende bedrijven februari 2015 is toegezegd dat alle
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bedrijven in de visproductieketen in de komende jaren minimaal
eenmaal per jaar zullen worden bezocht en dat bij bedrijven die
onvoldoende naleven het interventiebeleid stringent zal worden
toegepast. Laboratorium analyses maken een onderdeel uit van
deze officiële controles. Ook zal inzet worden gepleegd in het
kader van de eerlijkheid in de handel en ter voorkoming van
fraude. Niet alle acties die in 2017 zijn gestart zijn in dat jaar
afgerond. Deze krijgen een doorloop naar 2018.
Op het terrein van de duurzaamheid zijn de activiteiten met
name gericht op het toezicht houden op de voorschriften uit de
controle verordeningen en technische maatregelen. Hierbij zal
de nadruk liggen op het houden van toezicht op het juiste
gebruik van de vangstregistratiesystemen, de naleving van de
traceerbaarheidsvoorschriften van vis door de hele keten heen,
de verdere implementatie van een systematische risico analyse
met gebruikmaking van ICT systemen, het toezicht op de
naleving van voorschriften voor de pulstoestemming en het in
Europees verband verder ontwikkelen en implementeren van
elektronische inspectierapporten. In het kader van het
verbeterplan hebben de werkvoorschriften een kwaliteit
verbeterslag ondergaan. De inspectieresultaten worden zodanig
vastgelegd dat deze goed ontsluitbaar zijn en beter gebruikt
kunnen worden bij de evaluatie en planning.
In 2018 wordt aandacht besteed aan de verdere implementatie
van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB)
waaronder de regionalisering en de aanlandplicht. Voor de
pelagische sector is de aanlandplicht op 1 januari 2015 van
kracht geworden. De demersale sector volgt fasegewijs in de

perioden 2016 tot 2019. Specifieke beheersafspraken worden
ingeregeld en het toezicht zal meer en meer regionaal worden
vormgegeven. Dit proces beoogt een gelijk speelveld, echter het
draagt er ook toe bij dat de ontwikkeling van het toezicht, met
name in relatie tot de aanlandplicht, traag vorm krijgt.
Met betrekking tot het toezicht op de aanlandplicht in de
demersale sector is de primaire inzet voor de komende jaren
gericht op de toepassing van een systeem voor complianceevaluatie. Dit met het doel dat de handhaving in 2019 beschikt
over een goed gefundeerde informatiepositie. Op basis daarvan
kunnen vervolgens aanbevelingen worden gedaan voor de
handhaving van de aanlandplicht wanneer deze in de volle
breedte van kracht is.
Sinds 1 april 2017 controleert de NVWA niet langer rechtstreeks
op de juiste indeling in het kader van de regelgeving die er is
voor de handelsnormen voor vis en visserijproducten. Vanaf die
datum voert de sector zelf de controle uit waarbij gekeken
wordt of er is ingedeeld in de juiste grootte- en versheidsklasse.
Bij verse vis voert de sector deze controles zelf uit op de
afslagen. Bij garnalen laat de sector deze controles uitvoeren op
de garnalencontrolelocaties door een derde partij die speciaal
voor dat doel is ingehuurd. De NVWA kijkt steekproefsgewijs of
de controle zoals die door de sector is opgezet afdoende is.
Daarnaast kijkt de NVWA of vis en visserijproducten die
rechtstreeks van een aanvoerder de handel in gaat op een juiste
wijze door het bedrijfsleven wordt ingedeeld.
Door de andere vorm van controleren door de NVWA van de
handelsnormen sinds 1 april 2017 kan deze taak niet langer
worden uitgevoerd in combinatie met controles op de
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voedselveiligheid bij aanlanding. Deze controles worden
daarom sinds die datum door de NVWA separaat en
steekproefsgewijs uitgevoerd.
In het kader van het toezicht op de IUU voorschriften zal er
specifieke aandacht zijn voor het inregelen en toepassen van de
verificatieprocedures op basis van art. 17 van Verordening
1005/2008/EU. Ook zal er speciaal worden gelet op
handelsstromen van visserijprodukten/-transport via de weg
(inventarisatie en inregelen van controles) en zal er extra
aandacht zijn voor fysieke inspecties en administratieve
controles bij grote re-export en doorvoer bedrijven.
Bij de stroperij wordt verder gewerkt aan een dadergerichte
aanpak en het verder uitbouwen van de makelaarsfunctie. Een
expertisecentrum binnenvisserij waar de verschillende
toezichthouders kennis kunnen delen wordt verder ontwikkeld
en uitgerold. Specifiek wordt toezicht uitgeoefend op de
naleving van het palingvangst verbod in de maanden
september, oktober en november en op het paling- en
wolhandkrabvangst verbod in de met dioxine verontreinigde
wateren. Ook zal er speciale aandacht zijn voor de
vangstreductie maatregelen in het IJsselmeer, toezicht op het
handhaven van de baglimiet en de maatregelen ter beperking
van de zeebaars- en kabeljauwvangst.
In het kader van Natura 2000 worden in steeds meer gebieden
visbeperkende maatregelen van kracht. In 2018 zal, in samen
werking met de Kustwacht en de Producenten Organisaties,
gewerkt worden aan het optimaliseren van het toezicht op deze

gebieden, onder andere door een combinatie van gegevens uit de
Black Box, AIS, VMS en het uitvoeren van vluchten en vaarreizen
met de inspectie-eenheden van de Kustwacht. De Black Box is een
systeem dat in 2017 is ingevoerd, waarmee plaatsbepaling en
activiteit (al dan niet vissen) vastgesteld kan worden. Dit moet
bijdragen aan effectiever toezicht, waarbij fysieke waarneming
geen rol meer hoeft te spelen.
Resultaten 2018
1. Verantwoordelijkheid voor het systeem van elektronische
vangstopgave is volledig overgedragen aan RVO. Op dit
moment zijn zowel de NVWA als RVO verantwoordelijk voor
het up to date houden van het systeem van elektronische
vangstopgave. Dit leidt tot veel afstemmingsproblemen en
zorgt ervoor dat de NVWA zich onvoldoende kan focussen op
haar primaire taak als handhaver.
2. De NVWA dwingt een correcte vangstopgave af door gerichte
handhaving en richt zich minder op het corrigeren van onjuist
opgegeven vangsten. Focus zal niet liggen op de verbetering
van onjuist opgegeven vangsten, maar zal zich richten op het
handhaven van een correcte opgave
3. Alle inspectieresultaten duurzaamheid en volksgezondheid
worden vastgelegd in INSPECT. Het vastleggen van
inspectiebevindingen in het visdomein gebeurt nu nog in
zowel ISI (volksgezondheid) als in SPIN (duurzaamheid).
Deze systemen worden binnen de NVWA vervangen door een
nieuwe registratiesysteem INSPECT. Het visdomein zal in 2018
als een van de laatste domeinen overschakelen naar het
gebruik van INSPECT.
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2.2.3 Industriële productie
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt binnen dit domein toezicht op de productie
van eet- en drinkwaren bij industriële productie bedrijven. Dit
zijn bedrijven die voornamelijk leveren aan andere bedrijven
(“business to business“ oftewel “b2b”).
Het betreft industriële bedrijven die plantaardige, dierlijke en
samengestelde levensmiddelen produceren, importeren,
verwerken, opslaan, distribueren en transporteren.
Uitgezonderd zijn slachthuizen, uitsnijderijen en erkende koelen vrieshuizen (indien deze niet direct aan een bedrijfslocatie
gekoppeld zijn), visverwerkende bedrijven en aquacultuur.
Het betreft zowel erkende bedrijven (verwerkers van producten
van dierlijke oorsprong) als niet-erkende geregistreerde
bedrijven.
Het onderwerp van toezicht is voedselveiligheid: de basis
voorwaarden, HACCP, microbiologische criteria, melden en
traceren, monitoren en handhaven van wettelijke limieten
van contaminanten, residuen van bestrijdingsmiddelen,
en de aanwezigheid van al dan niet toegelaten genetisch
gemodificeerde organismen en correct gebruik van additieven
in levensmiddelen.
Naast het toezicht op veilige productie wordt binnen dit domein
ook toezicht gehouden op diverse vormen van fraude,
misleiding en de juistheid van etikettering.

In de zuivel- en eierketen wordt het eerstelijnstoezicht
uitgeoefend door het Centraal Orgaan voor Kwaliteits
aangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en door de Nederlandse
Controle Autoriteit Eieren (NCAE) onder regie van de NVWA.
Het toezicht op doorstralen van waren en het monitoren van
radioactieve straling in voedingsmiddelen valt ook onder dit
domein, evenals de inzet van de NVWA in het kader van het
Nationaal Plan Kernongevallen (dossier radionucliden).
Handhavingsontwikkeling 2018
Systeemtoezicht: risicogericht
Voor het domein industriële productie geven de risicoanalyses
in de ketenanalyses richting voor het gericht inzetten van het
systeemtoezicht. Daarnaast wordt de inzet gebaseerd op
sectorgewijze naleefbeelden. In 2018 wordt deze systematiek
doorontwikkeld.
Het verscherpt toezicht op notoire overtreders wordt in 2018
vervolgd.
Toezichtsondersteuning door private kwaliteitssystemen
In 2017 is begonnen met het aanpassen van het systeemtoezicht
op basis van informatie van die private kwaliteitsystemenen,
waarvan de NVWA heeft aangegeven dat ze een toezichts
ondersteunende waarde kunnen hebben. Op basis van de
uitkomsten van de monitoring, evaluatie en effectmeting zal
deze verder ontwikkeld en geimplemeerd worden.
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Transparantie: openbaarmaking
In 2017 is een aanvang gemaakt met de inzet van het instrument
openbaarmaking binnen het systeemtoezicht in domein
Industriele Productie. In 2018 zal op basis van evaluatie en
effectmeting het instrument verder ontwikkeld worden.
De resultaten van het onderzoek naar residuen van
gewasbeschermingsmiddelen worden al jaren openbaar
gemaakt. In 2017 zal een begin gemaakt worden met het
aanpassen van de vorm van deze openbaarmaking, zodat het
meer aansluit op het kader openbaarmaking van de NVWA.
De verkenning van openbaarmaking mycotoxines en overige
contaminanten zal een vervolg krijgen, zodat indien mogelijk in
2018 een begin kan worden gemaakt met openbaarmaking van
resultaten van analyses van mycotoxinen en overige
contaminanten. Ook binnen de zuivel en eierenketen zal een
verkenning worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van
openbaarmnaking.
Zicht op de doelgroepen
Om de informatiepositie te verbeteren zal ook in 2018
doelgroeponderzoek gedaan worden om een effectieve
handhavingsmix in te kunnen zetten. Op basis van de
sectorgewijze naleefbeelden zullen er prioriteiten gesteld
worden bij sectoren die voor nader onderzoek in aanmerking
komen.
Het COKZ zal de uitkomsten van de doelgroepanalyses
boerenzuivelaars en melkveehouders verwerken in een nieuwe
toezichtstrategie en in 2018 een start maken deze te

implementeren. Ook in de eierensector zal voor tenminste
1 doelgroep een analyse worden uitgevoerd.
Tracering
Grondstoffen waarvan de herkomst onbekend is, kunnen een
risico vormen voor de volksgezondheid. Een goed werkend
traceringssysteem kan helpen deze risico’s te beperken. Op
basis van de resulaten van de FVO missie traceren, is er door
gesprekken met het bedrijfsleven gewerkt aan gezamelijke
uitgangspunten en een gezamelijke aanpak. In 2018 zal dit
verder geimplementeerd worden. Naast het systeemtoezicht op
tracering tijdens de reguliere controles, vinden sectorgewijze
adminstratieve controles plaats op basis van risicoprofielen.
Fraude
Binnen Industriele Productie kent fraude een reactieve en een
pro-actieve aanpak.
In het kader van de reactieve aanpak is in 2017 het FraudeExpertise-Knooppunt ingericht: een samenwerkingsverband
tussen de IOD en fraude-coördinatoren in het toezicht, waarin
fraude-zaken worden opgepakt en begeleid. Deze werkwijze zal
in 2018 doorontwikkeld worden.
In de pro-actieve aanpak wordt op basis de fraude-beelden uit
de ketenanalyses en de in 2017 ontwikkelde profiling met
risicofactoren, een handhavingsaanpak geimplementeerd
waarbij de prioriteiten zullen liggen bij die vormen van fraude
die de grootste impact hebben op consumenten en het grootste
illegaal economische gewin voor bedrijven opleveren.
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Etikettering
In het kader van de juiste informatieverstrekking aan de
consument zal in 2018 wederom ingezet worden op de
problematiek van de onbedoelde allergenen in de
levensmiddelen. Dit mede aan de hand van de ervaringen met
de door BuRO ontwikkelde referentiewaarden en de
ontwikkelingen in de “may-contain-problematiek” bij de EC.
Daarnaast zal op verzoek van VWS projectmatig ingezoomd
worden op de juiste vermelding van de voedingswaarde
informatie en het juist vermelden van houdbaarheidsdata van
kwetsbare producten.
De aanpak van misleidende etikettering zal voortgezet worden,
gebaseerd op het in 2016/2017 ontwikkelde handhavingsbeleid.
Hierbij zal de NVWA zich richten op die vormen van misleidende
etikettering die grote impact hebben op de consument of groot
illegaal economisch gewin tot gevolg hebben.
Microbiologische risico’s
In de keten van de levensmiddelenproductie is microbiologische
besmetting een belangrijk risico. Omdat besmetting vaak
plaatsvindt in het begin van de productieketen, zal in ook in
2018 de microbiologische besmetting bekeken worden in relatie
tot de hele productieketen.
In 2017 is door het bedrijfsleven een stappenplan ontwikkeld
voor de risicoanalyse en het beheersen van listeria. Voor de
NVWA is in 2018 de controle op listeria een speerpunt in het
toezicht op de microbiologische risico’s bij industriele productie.
Er zal projectmatig onderzoek gedaan worden naar de tht van
kwetsbare producten.

Chemische risico’s
Onvoldoende naleving van de normen voor mycotoxinen leiden
op de lange termijn tot een verhoging van het sterftecijfer in ons
land. Het toezicht op mycotoxines zal zoveel mogelijk
risicogericht worden ingericht en er zal een efficiëntieslag
worden gemaakt in de logistiek van bemonsteren en labanalyse.
Ook wordt zo mogelijk een stap gemaakt richting
openbaarmaking van resultaten van mycotoxinen en andere
contaminanten. In 2018 zal samen met het team Expertise
Consument (voormalig domein HAP) verder worden gewerkt
aan de ontwikkeling en de implementatie van een
handhavingsmix voor de beheersing van acrylamidevorming in
(ras)friet.
Om invulling te geven aan de aanbeveling van de Europese
Commissie en de Kaderbrief VWS zal het plan voor monitoring
van minerale oliën een vervolg krijgen.
Het verkeerd en onrechtmatig gebruik van bepaalde additieven
kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en kan leiden tot
misleiding van de consument. In 2018 zal de verhoogde inzet op
controles van het juist gebruik van additieven worden
voortgezet.
Borgen gevaren grondstoffen
In het OPSON project van 2016/2017 en door IOD onderzoek is
gebleken dat het opvragen van analyse certificaten en/of
financiële administratie bij private laboratoria, in aanvulling op
de inspecties bij het bedrijf zelf, een meerwaarde heeft.
Hierdoor komen handelswijzen van bedrijven aan het licht met
betrekking tot gecontamineerde partijen levensmiddelen die
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met de reguliere vorm van toezicht moelijker zijn vast te stellen.
In 2018 wordt meer gebruik gemaakt van deze vorm van
toezicht.
Tweedelijnstoezicht
De intensivering van het tweedelijnstoezicht op het uitvoeren
van taken die in opdracht van de NVWA door het COKZ worden
uitgevoerd, zoals in het verbeterplan is ingezet, wordt
voortgezet. In 2018 zal onverminderd aandacht zijn voor verdere
harmoniseren van de ontwikkeling en uitvoering van het
toezicht.
Resultaten 2018
1. In 2018 zal de NVWA standpunt innemen over de toezicht
ondersteunende waarde van private kwaliteitssystemen in
systeemtoezicht op de levensmiddelenindustrie op basis van
monitoring, evaluatie en effectmetingen.
2. In 2018 zal een verdere harmonisatie tot stand komen tussen
het toezicht van de NVWA en het COKZ. Het “Toezichtkader
NVWA” vormt hierbij het uitgangspunt.
3. In 2018 is de naleving van de additievenwetgeving in de
vleesverwerkende sector verbeterd ten opzichte van de
nulmeting in 2016.

2.2.4 Dierlijke bijproducten
Domeinbeschrijving
Dierlijke bijproducten (DBP) zijn dierlijke materialen die om wat
voor reden dan ook niet geschikt of bestemd zijn voor humane
consumptie. Dierlijke bijproducten ontstaan o.a. op
veehouderijen (kadavers), slachterijen (slacht bijproducten),
levensmiddelenproductiebedrijven (b.v. productiefouten), maar
ook bij supermarkten en restaurants en huishoudens
(keukenafval en etensresten). Op basis van risico’s voor de
volks- en/of diergezondheid zijn dierlijke bijproducten
ingedeeld in hoog -, midden - en laag risico producten,
respectievelijk categorie 1 materiaal, categorie 2 materiaal en
categorie 3 materiaal. Hoog risico producten zijn b.v.
contaminatie met dioxine. Voorbeelden van midden risico
producten zijn kadavers en mest; laag risico producten zijn
slachtbijproducten, zoals bloed, huiden, onderpoten of dierlijke
producten afkomstig van supermarkten.
De scope van de wetgeving rondom dierlijke bijproducten
beslaat alle bedrijven die actief zijn in alle fasen van productie,
vervoer, hantering, verwerking, opslag, verhandelen (inclusief
import en export) gebruik of verwijdering.
De NVWA houdt toezicht op bedrijven waar dierlijke
bijproducten (DBP) ontstaan (zoals slachterijen, visverwerkende
bedrijven e.d.), op bedrijven die zich bezighouden met de
verzameling, verwerking, handel en verwijdering hiervan én op
bedrijven die dierlijke bijproducten gebruiken (b.v. voor directe
vervoedering, onderwijs, diagnose en wetenschap, zoals
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pelsdierhouderijen, laboratoria en onderzoeksinstituten). Het
aantal bedrijven dat in de scope van de DBP wetgeving valt is
120.000, waarvan ong. 2600 erkend en/of geregistreerd zijn.
In essentie is het toezicht erop gericht te voorkomen dat
dierlijke bijproducten onjuist worden be- of verwerkt en
verkeerd worden toegepast hetgeen risico’s voor volks- en
diergezondheid oplevert.
Handhavingsontwikkeling 2018
I.h.a. geldt dat onzorgvuldig handelen van DBP grote
consequenties kan hebben voor de gezondheid van mens of
dier: ingeval materiaal niet meer geschikt is voor dierlijke of
menselijke consumptie, moet worden voorkomen dat dit tóch
in de voeder- of voedselketen terecht komt. 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
consumptieartikelen zoals dioxine-eieren moeten worden
teruggehaald en vernietigd, kan de schade enorm oplopen.
Het toezicht op dierlijke bijproducten zal zich in 2018 richten
op 4 hoofdthema’s:
• Toezicht op erkenningsvoorwaarden en
registratievoorwaarden bij dierlijke bijproducten bedrijven en
het uitvoeren van wettelijk voorgeschreven controles

• Toezicht op bedrijven waar dierlijke bijproducten ontstaan:
levensmiddelen productiebedrijven (vis, vlees, zuivel, eieren
etc), veehouderijen (kadavers)
• Toezicht op specifieke handelsstromen: (illegale) export van
verwerkte dierlijke eiwitten, handel in voormalige
voedingsmiddelen en keukenafvallen en etensresten
• Toezicht in specifieke productieketens: de feedban keten;
de keten reststromen van levensmiddelenbedrijven; de keten
co-vergisting; de keten vetten
Handelsstromen
In het toezicht op handelsstromen is de NVWA al enkele jaren
bezig met de aanpak van de illegale export van verwerkte
dierlijke eiwitten van herkauwers. Dit onderwerp staat ook hoog
op de agenda bij de Europese Commissie in Brussel. In 2018
loopt dit traject nog door. Reststromen van productiebedrijven
zoals voormalige voedingsmiddelen komen in een
handelscircuit terecht waar handelaren en verzamelbedrijven
zitten die zich met ook met afvallen bezighouden.
Ketens
Het toezicht op ketens is gericht op risicovolle ketens: voor de
feedban keten geldt dat voorkomen moet worden dat niettoegestane dierlijke eiwitten worden toegepast in de productie
van voeders voor landbouwhuisdieren. De kanalisatie hiervan is
vanaf slachterij tot en met het veehouderijbedrijf gereguleerd.
Het toezicht zal in 2018 ontwikkeld, geïmplementeerd en
uitgevoerd worden.
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Met betrekking tot de keten reststromen geldt dat ondeug
delijke producten ‘verzonden’ kunnen worden naar de dierlijke
of humane consumptie ketens. In navolging van 2017 worden in
2018 bedrijven geïnspecteerd waar reststromen ontstaan en die
zich bezighouden met de verzameling en afvoer van deze
stromen. Dit zal met name administratief toezicht zijn. Het doel
is om na te gaan of de bedrijven hun traceerbaarheid van de
productstromen op orde hebben.
Politiek gezien staan de co-vergisters hoog op de prioriteiten
lijst omdat hierin allerlei soorten afvallen zouden verdwijnen.
In 2017 en in 2018 worden samen met de Divisie L&N en de
Omgevingsdiensten inspecties uitgevoerd bij co-vergisters.
In de keten vetten wordt administratief toezicht gericht op de
traceerbaarheid van de vetten en de rest- en afvalstromen die in
deze keten ontstaan (o.a. tankbodems, schoonmaakwater).
Uit signalen uit het veld en de doelgroepanalyse van 2016 blijkt
dat hier risico’s zijn van omkatten van materialen richting
diervoeder. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de afvoer van
deze reststromen, het naleefniveau en de risico’s.
Doelgroepanalyse
In 2017 staat een doelgroepanalyse bij verzamelaars van
voormalige voedingsmiddelen en keukenafval en etensresten
op het programma.
Resultaten 2018
1. Uitvoering van toezicht bij bedrijven waar reststromen
ontstaan; samenwerkingsproject met de domein Industriële
Productie en diervoeder

2. Uitvoering en analyse van de traceerbaarheid en de rest- en
afvalstromen in de keten vetten en de risico’s hiervan;
3. Uitvoeren van een doelgroep analyse verzamelaars van
voormalige voedingsmiddelen en keukenafvallen en
etensresten met als doel het ontwikkeling van een
handhavingsstrategie.

2.2.5 Diervoeder
Domeinbeschrijving
Diervoeders spelen een belangrijke rol in het produceren van
veilige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals vlees,
melk en eieren. Onzorgvuldig handelen in de diervoederketen
kan grote (financiële) consequenties hebben voor de vlees- of
zuivelsector en voor de veiligheid van de te consumeren
producten en grote financiële consequenties (tot meer dan 100
miljoen euro).
De diervoedersector is grofweg te scheiden in een markt voor
voedselproducerende dieren en een markt voor
gezelschapsdieren. De grondstoffenhandel is een belangrijke
schakel in de diervoederketen. Naast het gebruik van
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, komen er grote
hoeveelheden grondstoffen uit Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en
Noord-Amerika. Ook in het intraverkeer en het nationale
verkeer van diervoeders vindt een levendige handel in
grondstoffen plaats. Daarnaast gaat een groot deel van de
handelsstroom van (niet-EU toegelaten) additieven (en
producten daarvan) via Nederland.
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De diervoederketen kenmerkt zich door veel verschillende
schakels (producenten grondstoffen (inclusief
toevoegingsmiddelen) – handelaren/transporteurs –
voormengselproducenten - mengvoederproducenten –
veehouders die zelf diervoeders mengen en/of gebruiken).
De diervoederketen bestaat uit circa 6.000 bedrijven zoals
producenten van grondstoffen, handelaren, transporteurs,
mengvoederproducenten en verder primaire bedrijven die zelf
diervoer mengen en/of gebruiken en/of grondstoffen
produceren (30.000 bedrijven).
Handhavingsontwikkeling 2018
Ketenanalyses en handhavingsregiedocument Diervoeder
Medio 2017 wordt de ketenanalyse Diervoeders (BuRO)
opgeleverd, vanuit het domein Diervoeder wordt medio 2017
een update van het document handhavingsregie Diervoeder
uitgebracht met daarin een overzicht van de ketens,
doelgroepen, (handhavings)risico’s en naleefbeelden. Hierin
wordt de Ketenanalyse diervoeder (Turner)(eerste helft van
2017) verwerkt.
Mede op basis hiervan wordt het jaarplan 2018 nader ingevuld.
Zicht op doelgroepen
Binnen het domein Diervoeder bestaat geen volledig beeld van
de verschillende activiteiten bij erkende en geregistreerde
bedrijven. Ook in 2018 blijft de inzet er opgericht om dit beeld
compleet te maken. Enerzijds door bedrijven en
brancheorganisaties te blijven aansporen om zich (juist) te laten
registreren bij de NVWA en anderzijds door stelselmatig de

blinde vlekken verder in beeld te brengen. Dit laatste met
behulp van bureaustudies, data-analyses en gerichte inspecties.
Reststromen
Reguliere bijproductenstromen
Het project reststromen van levensmiddelenindustrie naar
diervoeders dat in 2016 is gestart met plantaardige
bijproducten, wordt in 2017/2018 voortgezet en verbreed.
In 2018 wordt samen met het domein Dierlijke bijproducten de
keten van rauwe grondstoffen in de keten vanaf slachterij tot
vervoedering voor 2 of 3 stromen in beeld gebracht
(aquacultures – kip naar varkens).
Tevens worden bedrijven die zowel afzetten richting diervoeder
als biovergisters verder in beeld gebracht (traceerbaarheid,
fraude).
De interpretatie van de regelgeving, die momenteel ook
onderwerp van discussie is in Brussel, wordt besproken met de
sector en gepubliceerd op het NVWA internet.
Stromen schadepartijen
In 2017 wordt specifiek gekeken naar de traceerbaarheid van
schadepartijen/afgewaardeerde partijen in de diervoederketen
– voorafgaand hieraan wordt een risicoanalyse en
doelgroepanalyse uitgevoerd in samenspraak met de IOD.
In 2018 wordt voor de doelgroep verzekeraars/schade-experts
een nieuwe interventiestrategie ontwikkeld. In 2018 wordt in
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samenwerking met IOD verkend of ‘fraude-indicatoren’
diervoederbedrijven vastgesteld kunnen worden.
Schoningsbedrijven
In 2018 worden verwerkingsbedrijven van schadepartijen, van
ongeschikte diervoeders onderzocht. Tevens worden dan de
spelregels m.b.t. zuiveren, opschonen, decontaminatie
vastgelegd en gedeeld met de diervoeder sector.
Import, handel, op- en overslagbedrijven
In 2018 wordt een doelgroepanalyse grondstoffen diervoeders
uitgevoerd. In 2018 wordt bij inkopers van grondstoffen uit
derde landen onderzocht of bedrijven bij het inkopen van
grondstoffen in voldoende mate rekening houden met de
EU-regelgeving en of dat de inkoopbeslissingen gebaseerd zijn
op adequate monstername en betrouwbare analysemethodes.
In 2018 wordt bij inkopers van grondstoffen (oliehoudende
zaden en granen) uit derde landen onderzocht of bedrijven bij
het inkopen van grondstoffen in voldoende mate rekening
houden met de EU-regelgeving en of dat de inkoopbeslissingen
gebaseerd zijn op adequate monstername en betrouwbare
analysemethodes.
In 2018 worden importeurs en handelaren van (niet-EU
toegelaten) toevoegingsmiddelen in beeld gebracht, waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van data van de Douane en de
verplichte documentatie in het kader van de REACHregelgeving.

Producten van dierlijke oorsprong
Met het domein Dierlijke bijproducten wordt gezamenlijk het
project stromen vetten opgepakt. Het doel is zicht te krijgen op
de rest- en afvalstromen in de keten vetten (zoals o.a. tank
bodems en schoonmaakwater).
Producten van plantaardige oorsprong
Bij op- en overslagbedrijven van granen, oliehoudende zaden/
vruchten in de havens wordt in 2018 onderzocht of de tracering
van de producten op orde is en wordt tevens onderzocht of het
voorkomen van kruiscontaminatie (m.n. microbiologische
verontreinigingen voldoende beheerst wordt.
Bij graancollecteurs van in Nederland geproduceerde granen
wordt onderzocht of de microbiologische risico’s, inclusief
salmonella in voldoende mate worden beheerst.
Transport
In 2017 is gestart met het project Transport bij wegtransporteurs
en binnenvaartschippers (nalevingsmeting). In 2018 wordt op
basis van het project Transport 2017 zonodig een nieuwe
handhavingsaanpak ontwikkeld.
In 2017 is gestart om met de transport- en diervoedersector de
spelregels m.b.t. vervoer te bespreken (verbreden naar
documenten pm)
Versleping en kruiscontaminatie
Gezien risico’s van lage gehaltes van medicijnen, coccidiostatica
etc. in voeders voor dieren waarvoor deze middelen niet
bedoeld zijn wordt ook in 2018 expliciet gekeken naar versleping
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/ kruiscontaminatie. In aanvulling op eerdere jaren wordt in
2018 explicieter gekeken naar microbiologische
kruiscontaminatie zowel bij diervoederbedrijven als op het
primaire bedrijf.
Bedrijven die gemedicineerde diervoeders en/of voeders met
coccidiostatica produceren
In 2018 wordt in beeld gebracht welke maatregelen de bedrijven
hebben genomen om de beheersing van de versleping beter te
gaan beheersen. Welke methodes voor het meten van de
bedrijfseigen versleping worden ingezet (dit mede gezien
Rapportage van het RIKILT m.b.t. betrouwbaarheid en
vergelijkbaarheid van de huidige GMP+ methodes).
Bedrijven die voor de export produceren
In 2017 wordt op basis van risicoanalyse import en export van
niet-EU toegelaten additieven plan voor verbetering dienst
verlening (exportcertificering) en toezicht op exporterende
bedrijven ontwikkeld. In 2018 wordt naleefbeeld ‘voldoen aan
voorwaarden export’ opgesteld.
Zelfmengende veehouderijbedrijven
In 2018 wordt in beeld opgesteld van aantallen en typen
zelfmengers op het primaire bedrijf. Items hierbinnen:
welke doelgroepen; wat vastgelegd in IKB-systemen en/of
hygiënecodes; organisatiegraad binnen verschillende
doelgroepen.

Voor de verschillende doelgroepen daarbinnen (varkens
houderijen, vleeskuikensbedrijven, etc) wordt in 2018 gestart met
het in beeld brengen van beheersing van kruiscontaminatie/
versleping; wijze van gebruik van diergeneesmiddelen, etc.;
beheersing van microbiologische verontreinigingen
(monstername op primaire bedrijf). Resultaten van het project
Stromen additieven naar primaire bedrijf 2017 ter identificatie
van zogenoemde bijlage II zelfmengers zullen hierbij worden
betrokken.
Chemische en microbiologische risico’s
Meldingsplicht
Verontreinigingen in diervoeders vormen risico’s voor
diergezondheid en dierenwelzijn, maar kunnen ook
volksgezondheidsrisico’s hebben. Naleving van de
meldingsplicht door de diervoedersector is onvoldoende.
De NVWA wordt niet stelselmatig geïnformeerd over
normoverschrijdingen. Samen met de kwaliteitssystemen en
brancheorganisaties wordt een strategie ontwikkeld om sneller
geïnformeerd te worden over normoverschrijdingen en
uitwisseling van informatie over de door de bedrijven genomen
maatregelen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan meer
inzet van handhavingscommunicatie, directe mailing aan
bedrijven, communicatie via brancheorganisaties. In vervolg
hierop zullen in 2017 en 2018 gerichte handhavingsacties
worden uitgevoerd.
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Nationaal Plan Diervoeders
In 2017 wordt een eerste review op het NP Diervoeders
uitgevoerd om de risicogerichte invalshoek beter te vertalen
naar de monstername. Met de ‘eigenaren’ van de sector
monitoringsplannen (SecureFeed en Comité) worden 2018
afspraken gemaakt over locaties van monstername en uit te
voeren analyses zodat de risico’s beter afgedekt worden. In het
plan voor 2018 worden meer monsternames gepland gericht op
in beeld brengen microbiologische verontreinigingen; meer
monsternames op primaire bedrijven; meer monitoring van
gedeclareerde gehaltes.
Voor monitoring gedeclareerde gehaltes wordt in 2017 samen
met het RIKILT en EZ in beeld gebracht wat de mogelijkheden
binnen het WOT zijn voor verdere ontwikkelingen van
analysemethoden.
Ook in 2018 wordt onderzocht hoe de bedrijven en de
laboratoria de dioxinemonitoring in hun systemen geborgd
hebben en of ze elkaar over de wettelijke verplichtingen
adequaat informeren. In 2017/2018 wordt dit voor de stromen
visolie en kokosolie gedaan.
Traceerbaarheid en administratieve controles
In 2017 wordt binnen het domein Diervoeder meer gefocust op
risicovolle stromen (en ‘zwakke schakels’ daarbinnen) op
traceerbaarheid en inzet van administratieve controles.
Dit betekent ook meer aandacht voor de risico’s bij
mengvoederproducenten die produceren voor export naar
derde landen waar bijvoorbeeld afwijkende gehaltes

toevoegingsmiddelen en antibiotica zijn toegestaan. Maar ook
meer toezicht op importeurs en derde landenvertegen
woordigers van toevoegingsmiddelen.
Etikettering en claims
Misleiding en internettoezicht
De aangeboden informatie op over het diervoeder mag niet
misleidend zijn. De in 2017 ontwikkelde werkwijze m.b.t.
etikettering van medische claims (internet) wordt ook in 2018
voortgezet.
Voor 2018 zal voor een aantal nog nader te kiezen
productcategorieën een projectmatige aanpak, worden gekozen
om tot een verhoogde naleving te komen. Etikettering van
productgroep Voormengsel- mengvoeder voor specifieke
diersoort wordt in beeld gebracht. Daarbij zou link gelegd
kunnen worden met ‘eerlijkheid’ van gedeclareerde gehaltes.
Gezien de grote omvang van de ‘doelgroep’, de milieubelasting
en de onbekendheid met de regelgeving zou de keten
sportvisserij verder in beeld gebracht kunnen worden
(producenten visvangstproducten, handelaren, sportvissers).
Met de brancheorganisaties worden zo mogelijk afspraken
gemaakt over de etikettering van grondstoffen opdat de
tracering in de praktijk beter handen en voeten gegeven kan
worden.
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Zelfregulering
Voor diervoederetikettering bestaat nog geen systeem van
zelfregulering. Gezien de resultaten van de pilot Beoordeling
gezondheidsclaims wordt in overleg met EZ bij de sector
onderzocht welke mogelijkheden er voor zelfregulering er zijn.
Gezondheidsclaims
In 2018 wordt op basis van de in 2017 ontwikkelde aanpak de
wetenschappelijke onderbouwingen voor specifieke
diervoedergezondheidsclaims getoetst op nietonaannemelijkheid. De NVWA gaat dan ook actief handhaven.
Toezichtsondersteuning door private kwaliteitssystemen
Na acceptatie van de private kwaliteitssystemen (GMP+, EFISC
en Feed Chain Alliance) worden in de tweede helft van 2017,
begin 2018 afspraken gemaakt over uitwisseling van informatie
en inzet op verbeterpunten (o.a. kwaliteit private laboratoria;
kwaliteit bedrijfseigen verslepingsonderzoeken; product
integriteit/etiketteringvertaling voor toezichtondersteuning
maken (toezichtfrequentie en diepgang van de inspecties).
Het kwaliteitssysteem FAMI QS heeft zich inmiddels ook
aangemeld, de eerste beoordeling staat gepland voor
medio 2017.

Implementatie nieuwe regelgeving
Nieuwe controleverordening
Eind 2017 wordt gestart met een vertaling te maken naar de
nieuwe handhavingspraktijk c.q. informatievoorziening naar
Diervoedersector.
Versleping
Afhankelijk van verdere besluitvorming in Brussel.
Resultaten 2018
1. In 2018 toetst de NVWA actief of de formuleringen van de
diervoedergezondheidsclaims passend zijn bij de beschikbare
wetenschappelijke onderbouwingen.
2. In 2018 presenteert de NVWA een naleefbeeld over de
borging van dioxinemonitoring in de productenstroom visolie
en kokosolie.
3. De naleving van de doelgroep op- en overslagbedrijven
granen, oliehoudende zaden/vruchten wordt in 2018 in beeld
gebracht.
4. Bij de zelfmengende varkenshouders wordt de naleving van
de diervoederregelgeving, in het bijzonder van tracering en
voorkomen van versleping en kruiscontaminatie in beeld
gebracht.
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2.2.6 Bijzondere eet- en drinkwaren
Domeinbeschrijving
Producten als voeding voor medisch gebruik, zuigelingen
voeding, babyvoeding, voedingssupplementen, kruiden
preparaten en vitaminepreparaten vallen in de categorie
bijzondere eet- en drinkwaren. Naast het toezicht op de
productie, import en distributie van bijzondere eet- en
drinkwaar is de samenstelling van de producten (hoeveelheid en
soort van ingrediënten) ook onderwerp van het toezicht.
Sommige ingrediënten kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid; andere ingrediënten zijn nieuw (novel food) en
mogen niet zonder meer verhandeld worden. Daarnaast wordt
er toezicht gehouden op producten die op basis van toediening
of aandiening onder de geneesmiddelenwet vallen. Ook
etikettering en claims zijn belangrijk onderdeel van het domein
BED. Met name de producten die claimen dat ze een bepaalde
positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de consument
vragen om gericht toezicht door de NVWA.
De handhavingsstrategie in dit domein is steeds meer gericht op
het aanpakken van (notoire) overtreders (bijv. hoog-risico
supplementen), en op stimulering van eigen verantwoor
delijkheid van bedrijven (bijv. novel foods), voor vrijwillige
vermeldingen op het etiket (waaronder claims) is gebleken dat
bij inspecties van voedselinformatie, waarbij een bepaalde
productgroep ‘onder het vergrootglas’ ligt, de naleving onder de
maat is.

De ontwikkeling van bijzondere en/of specifieke instrumenten
wordt per doelgroep aangepakt met het accent op continuering
van het level playing field (‘gelijke monniken gelijke kappen’).
De ontwikkelde interventies worden geïntegreerd in het
toezicht (bijv. internettoezicht).
Handhavingsontwikkeling 2018
Voor het domein bijzondere eet- en drinkwaren zijn voor 2018
de volgende doelen geprioriteerd:
• Inrichten regulier toezicht: systeemtoezicht
• Inspecteren daar waar de risico’s zijn: doortastend en
vernieuwend
• Internettoezicht: nieuwe handhavingstechnieken
• Toezicht op voedings- en gezondheidsclaims: hoog expertise
niveau en zelfregulering
Regulier toezicht: systeemtoezicht
Veel van de activiteiten tot nu toe op het gebied van bijzondere
eet- en drinkwaren hebben betrekking gehad op de producten
zelf en de aanprijzing daarvan. In 2015 en 2016 is er een begin
gemaakt met het projectmatig inrichten van het toezicht op de
voedselveiligheidssystemen bij producenten, importeurs en
distributeurs van BED-producten. Er bestaat nu een eerste
naleefbeeld van de BED-bedrijven. In 2017 is het toezicht op
importeurs en producenten als regulier toezicht verder uitgezet.
In 2018 zal het reguliere toezicht blijven plaatsvinden met een
zelfde frequentie van inspectie en audits.
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Inspecteren daar waar de risico’s zijn: doortastend en
vernieuwend
Uit meldingen in voorgaande jaren is duidelijk geworden dat er
met name voor wat betreft voedingssupplementen veel
producten in omloop zijn die niet voldoen aan de wet- en
regelgeving voor wat betreft samenstelling. Hierbij moet
gedacht worden aan overdosering van vitamines, ingrediënten
die verboden zijn (bijv. novel foods), ingrediënten met een
farmacologische werking (bijv. dopinggeduide stoffen) en
dergelijke. In 2017 is hierop meer toezichtactiviteit gezet. Indien
er sprake is van een projectmatige aanpak zal openbaarmaking
van de inspectieresultaten als onderdeel van de hand
havingsmix overwogen worden. In 2018 staat een aantal
concrete producten/aandachtsgebieden gepland: melatonine
(grensvlakproduct), vitamine B6 (nieuwe wetgeving met
maximering), MMS (risicobeoordeling BuRO).
In de handhaving rondom de Geneesmiddelenwet werkt de
NVWA onverminderd nauw samen met de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.
Internettoezicht: nieuwe handhavingstechnieken
Naast fysieke bedrijven neemt ook de internethandel steeds
grotere vormen aan, zowel de handel via webshops als de
handel via sociale media. In 2017 heeft de NVWA een visie
ontwikkeld om dit concernbreed aan te vliegen. De NVWA heeft
echter beperkt zicht op de handelsstromen en nalevings
motieven die hier een rol spelen, in 2017 zal ook een doelgroep
analyse plaatsvinden op het niveau van de brede internet
werkgroep. In 2017 en 2018 gaat de NVWA verder met het

ontwikkelen van een toezichtstrategie voor webshops die BED
producten verhandelen. Hierbij zal samenwerking worden
gezocht met collega-inspecties in het binnenland en het
buitenland. Ook wordt er bijgedragen aan een Europese aanpak
voor toezicht en handhaving van e-commerce in de levens
middelensector (FLEP, EC). De NVWA zal bij het internettoezicht
de mogelijkheid tot het inzetten van handhavingscommunicatie
nadrukkelijk in overweging nemen.
Toezicht op voedings- en gezondheidsclaims: hoog expertise
niveau en zelfregulering
Voor het behoud van vertrouwen van de consument is het
belangrijk dat de aangeboden informatie niet misleidend is.
Het toezicht wordt zo ingericht dat de consument van juiste,
objectieve en volledige informatie wordt voorzien. Daarnaast
zal in 2018 voor zuigelingenvoeding en opvolgmelk opnieuw de
naleving gemeten worden. Hiermee kan het effect van
zelfregulering inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zal de
‘duurzaamheid’ van het effect getoetst worden door de
voedselinformatie opnieuw te beoordelen bij een eerder
bekeken productgroep en in 2018 weer te meten (bijv.
ontbijtgranen of maaltijdvervangers).
Contaminanten in kruidenpreparaten
Middels een systeemtoezicht aanpak zal het toezicht op
contaminanten in kruidenpreparaten (zware metalen en PAKs
en het Wwb Kruidenpreparaten) een nieuwe impuls kunnen
krijgen. De prevalentie van overtredingen is niet heel hoog,
maar er zijn wel flinke uitschieters met erg hoge waarden.

De domeinen | NVWA Jaarplan 2018

30

2

Omdat het wwb Kruidenpreparaten aangepast gaat worden zal
er vanuit de NVWA ook hernieuwde aandacht op dit dossier zijn,
door middel van monsteronderzoek in combinatie met een
systeemgerichte aanpak
Naleving warenwettelijke vereisten samenstelling
voedingsmiddelen (nieuwe opdracht)
In de Warenwet zijn diverse vereisten voor de samenstelling van
levensmiddelen opgenomen, onder andere het zoutgehalte van
brood. Met het oog op de verbetering van productsamenstelling
is het goed om de naleving van dergelijke vereisten te
onderzoeken en te handhaven. In overleg met de VWS zal
bekeken worden in hoeverre de NVWA hieraan middels
‘prikacties’ vorm kan geven.
Resultaten 2018
1. In 2017 wordt er bij de verhandeling van hoog-risico
supplementen projectmatig, consistent en stringent
gehandhaafd. In 2018 zal deze lijn worden voortgezet.
2. Handhaving op voedings- en gezondheidsclaims zal in 2018
als speerpunt gecontinueerd worden. Hierbij zal met name
aandacht zijn voor het lange termijn effect van het toezicht en
zal middels de handhavingsregie een volgende stap gezet
worden.
3. De NVWA domein BED zal hernieuwde aandacht hebben voor
contaminanten in kruidenpreparaten door middel van
monsteronderzoek in combinatie met een systeemgerichte
aanpak.

2.2.7 Horeca en ambachtelijke productie
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt binnen dit domein toezicht op de
voedselveilige productie van eet- en drinkwaren bij bedrijven
die voedsel direct aan consumenten leveren. Het betreft
horecaondernemingen, ambachtelijke bedrijven, zorginstel
lingen 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 (HACCP). Naleving op deze onderdelen
voorkomt dat consumenten in contact komen met gevaarlijke
stoffen of micro-organismen die in levensmiddelen kunnen
voorkomen. Hiermee worden ziektegevallen tegengegaan.
De handhavingsmix is gericht op het aanpakken van (notoire)
overtreders, de continuering van voldoende tot goede
naleefniveaus en op stimulering van eigen verantwoordelijkheid
van bedrijven. De ontwikkeling van bijzondere en/of specifieke
instrumenten wordt per doelgroep aangepakt met het accent
op gedragsbeïnvloeding. De ontwikkelde interventies met
bewezen effect worden geïntegreerd in het toezicht. Om tot een
goede keuze van doelgroep te komen, is informatie nodig.
O.a. objectieve naleefmetingen versterken de informatiepositie
en ondersteunen een juiste keuze.
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Binnen dit domein is de maatschappelijke aandacht op het
openbaar maken van controlegegevens van bedrijven actueel,
zodat de consument beter is geïnformeerd en een
handelingsperspectief wordt geboden bij zijn/haar keuze.
Sinds 2015 is binnen dit domein ook de aandacht voor
allergeneninformatie bij niet-voorverpakte levensmiddelen
geïntegreerd.
Handhavingsontwikkeling 2018
Regulier toezicht: Systeemtoezicht.
Het toezicht binnen dit domein kenmerkt zich door risicogericht
selecteren en vervolgens de meest passende handhavingsmix
ter hand te nemen. Dit resulteert in algemene doelgroep
selecties, waarbij de best passende inspectiemethode inclusief
interventiebeleid, wordt toegepast. De basis voor de
risicoselectie wordt gevormd door risicovolle processen in
combinatie met naleefhistorie. Voor formulebedrijven is een
bijpassende aanpak beschikbaar en wordt toegepast.
Structurele overtreders vallen onder verscherpt toezicht wat is
vertaald in een aanpak voor notoire overtreders.
Microbiologische risico’s.
Norovirus en toxoplasma krijgen structureel aandacht bij
het evalueren van hygiënecodes. Daarmee worden ze,
na implementatie, onderdeel van het toezicht.

De regie op handhaving:
Naast genoemde selecties, is inzicht in de beweegredenen van
ondernemers noodzakelijk om meer effect van het toezicht te
bewerkstelligen. De ingezette weg van handhavingsregie (HH
regie) is structureel ingeregeld.
Doelgroepanalyse:
De doelgroepanalyse van ziekenhuizen heeft een verfijning in
drie sub-doelgroepen zichtbaar gemaakt. In 2016 is de eerste
sub-groep (zuigelingenafdeling) ter hand genomen. De ander
twee groepen (afdelingskeuken en centrale keuken) worden
later opgepakt.
In 2018 zal de samenwerking over het risico acrylamide in (ras)
friet bij snackbarhouders vervolgd worden (zie domein
industriele productie).
Ontwikkelen interventies – opzetten effectmeting:
De eerste subgroep binnen ziekenhuizen (zuigelingenafdeling),
heeft in 2017 nieuwe hulpmiddelen ter beschikking gekregen
om de naleving te verbeteren. In 2017 is de periode van
implementatie gestart. De T1 meting zal doorlopen in 2018.
Uit de analyse van de resultaten zal moeten blijken of de
hulpmiddelen een effect hebben.
Voor de groep Chinese horeca ondernemers is in 2016 een
kwalitatieve effectmeting uitgevoerd. Op basis van de
resultaten zijn in 2017 aanpassingen doorgevoerd en nieuwe
onderdelen ontwikkeld. Deze zijn wederom in de praktijk
uitgezet voor implementatie waarna een kwantitatieve
effectmeting wordt uitgevoerd. Beinvloedt door de verbreding
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van openbaarmaking van controle resultaten, is de
implementatie periode in 2017 doorgeschoven. Het gevolg is dat
de analyse van de resultaten in 2018 zal plaatsvinden. Op basis
van de resultaten worden de vervolgstappen bepaald.
Vertaling naar reguliere interventie:
De resultaten van de procesevaluatie uit 2016 zijn in 2017 breder
gebruikt om invulling te geven aan inbedding van nieuwe
instrumenten in het reguliere toezcht. De eerste ervaringen
zullen gevolgd worden en indien nodig verder ondersteund in
uitvoering.
In 2015 is een cyclus ontwikkeld voor handhavende
naleefmetingen. Deze metingen geven zicht op het objectieve
naleefniveau en mogelijk onbekende risico’s. Ze versterken de
informatiepositie en ondersteunen de risicoselectie voor
toezichtbedrijven. Daarnaast dient deze informatie als input
voor mogelijke risico- en doelgroepselectie.
Toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen
Waar sprake is van participatie aan een geaccepteerd
zelfcontrolesysteem, wordt het toezicht aangepast. De
mogelijke uitbreiding, continuering en waarborging op de
geaccepteerde zelfcontrolesystemen is hiervoor de basis.
Informatieverstrekking / Misleiding
Allergenen informatie bij onverpakte producten heeft sinds 2015
aandacht. Goede informatie, eerlijke voorlichting en
bescherming van de allergische consument is het doel.

Onvolledigheid, onjuistheid of mogelijke misleiding, zal in 2018
wederom aandacht krijgen.
Samenwerkende overheden
Met samenwerken bereik je meer. De ingeslagen weg met
andere toezichthouders als inspecties SZW, Belastingdienst, IGZ
en inspectie voor het onderwijs, wordt gecontinueerd. Het doel
is om steeds meer informatie (data en kennis) met elkaar te
delen. Deze informatie is o.a. in te zetten bij de verschillende
genoemde analyses.
Meer bronnen en meer data vergen ook meer kennis en
vaardigheden op het gebied van analyse en interpretatie van de
data. Niet alleen het analyseren van de data is van belang
waardoor informatie over bekende en mogelijke nieuwe risico’s
wordt gevoed. Ook de analyse naar trends zal in de komende
jaren steeds belangrijker worden.
Naast nationaal zullen ook internationaal de contacten versterkt
worden, informatie uitgewisseld en bijdragen geleverd worden
aan werkgroepen. Het huidige netwerk binnen Heads of
Agencys werkgroepen, FVO, Europese commissie en contacten
binnen lidstaten worden onderhouden.
Transparantie: openbaarmaking
De komende jaren is openbaarmaking van controleresultaten
van invloed op de activiteiten binnen dit domein. In welk tempo
en omvang dit zal plaatsvinden is mede afhankelijk van de
eerste resultaten, de evaluatie, ontwikkelingen van
ondersteunende systemen en vaststelling van de definitieve
presentatievorm.

De domeinen | NVWA Jaarplan 2018

33

2

Resultaten 2018
1. Vergroten van de naleving op het terrein van
voedselveiligheid door aanpak van (notoire) overtreders en
het maximaal inzetten van de beschikbare
toezichtsinstrumenten (systeemtoezicht).
2. In 2017 wordt een T1 meting uitgevoerd bij de
zuigelingenafdelingen van ziekenhuizen. De resultaten
worden geanalyseerd en gerapporteerd. De analyse en
rapportage, lopen door in 2018.
3. In 2017 start een kwantitatieve effectmeting bij Chinese
horeca ondernemers.

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 worden de microbiologische normen voor
levensmiddelen bewaakt en gehandhaafd door middel van
laboratoriumonderzoek. Bij uitbraken van voedselinfecties en
-intoxicaties wordt onderzoek naar de oorzaak gecoördineerd.
Meldingen van onveilige levensmiddelen worden beoordeeld
tav risico, getraceerd en waar nodig afgehandeld via het
zogenaamde Rapid Alert System for Food en Feed (RASFF)
waarmee lidstaten binnen de EU snel en efficiënt worden
geïnformeerd.

2.2.8 Microbiologie
Domeinbeschrijving
Het domein ‘pathogene micro-organismen en alimentaire
zoönosen’ (hierna aangeduid als microbiologie) richt zich op
het gezondheidsrisico voor de consument door mogelijke
blootstelling aan ziekmakende micro-organismen (pathogenen)
in levensmiddelen.
Het gezondheidsrisico kan aanwezig zijn in nagenoeg elk
levensmiddel en ontstaan op elk punt in de levensmiddelketen:
bij onvoldoende controle van grondstoffen (inclusief import),
onhygiënische productie/kruiscontaminatie, onvoldoende
borging in de keten na productie en bij onhygiënische bereiding
en bewaring, maar kan ook komen door het gebruik van
ondeugdelijke analysemethoden.

Handhavingsontwikkeling 2018
De bijdragen van het domein microbiologie richt zich primair op
het leveren van microbiologische monitoring resultaten, meer
specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van
microbiologie door de hele organisatie heen. Hiervoor zal een
actieve bijdrage worden geleverd aan onder andere het
opleiden van inspecteurs, beoordelen van externe
kwaliteitssystemen/analysemethoden en de keten- en
doelgroepanalyses zodat de microbiologische risico’s inzichtelijk
worden en structureler beheerst kunnen worden. Specifieke
informatie uit ketenanalyses gecombineerd met resultaten uit
lopende monitoring projecten, analyse van andere
informatiebronnen zoals bv het RASFF en GFL systeem en
informatie van derden (branches, bedrijven en laboratoria),
zal niet alleen als basis dienen voor de monstername projecten
maar ook voor de aanpak van specifieke ketengerichte
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problemen, zoals bijvoorbeeld de Salmonella en Campylobacter
problematiek in de pluimveesector, Listeria in de vis en
zuivelsector, Salmonella en STEC in de roodvleesketen en
norovirus infecties in de horeca.
Ten aanzien van “nieuwe” risico’s (Bv STEC, parasieten zoals
Toxoplasma en virussen waaronder Hepatitis E Virus (HEV)) wordt
zowel in Nederland als in de EU een voortrekkers rol vervuld,
waarbij de kennis niet alleen intern maar ook extern wordt
uitgedragen (rapporteren van resultaten, webdossiers op orde,
voorlichting branches, meer outcome uit kennisvragen, snel en
adequaat advies voor beleid).
Het slagvaardig en professioneel afhandelen van
microbiologisch meldingen zal blijvend aandacht vragen.
Het aantal microbiologische meldingen (GFL en RASFF) neemt
nog steeds toe. Om dit efficient en effectief te kunnen
verwerken zullen werkprocessen, ICT en de uniformiteit in
behandelen in 2016 verbeterd worden. Dit blijft in 2017 ook een
belangrijk aandachtpunt. Bij het laboratorium voedsel en
voederveiligheid wordt onder andere ten behoeve van
bronopsporing, geïnvesteerd in bio-informatica, nieuwe
typeringstechnieken zoals Whole Genome Sequencing (WGS),
beheren en onderhouden van de (referentie) biobank van
isolaten en resistentiebepalingen.
Resultaten 2018
1. Bepalen naleefbeeld mbt STEC bij importeurs en producenten
van roodvlees (producten).
2. Bepalen naleefbeeld mbt Listeria bij visverwerkende
bedrijven.

2.3 Productveiligheid
2.3.1 Productveiligheid
Domeinbeschrijving
De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van non food
consumentenproducten. Dit om de consument te beschermen
tegen producten (inclusief producten geleverd in dienst
verlening) 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
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 tienduizenden
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inspectielocaties en duizenden verschillende 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.
Handhavingsontwikkeling 2018
In 2018 zal op verzoek van VWS aandacht besteed worden aan
de volgende onderwerpen (zie kaderbrief):
• Toezicht op gastoestellen die per 1 januari 2018 moeten
voldoen aan de nieuwe eisen en daarmee geschikt zijn voor
G+-gas en H-gas. Een doelgroepanalyse in 2017 geeft input
voor de ontwikkeling van de handhavingsmix in 2018.
• Een marktverkenning naar het PAK-gehalte in rubbertegels die
onder speelobjecten gebruikt worden.
• Een marktverkenning naar het gebruik van desinfectantia in
cosmetica en schoonmaakmiddelen. (naar aanleiding van een
rapport van de Gezondheidsraad over mogelijke
resistentievorming)
In 2018 zullen circa 10 productgerichte projecten worden uitgevoerd
waarvan de resultaten openbaargemaakt worden. Deze
projecten zijn in te delen in ten minste de volgende
hoofdthema’s; welke gekozen zijn op basis van risicobeelden,
naleefbeelden en trends en ontwikkelingen in de maatschappij:

• Goedkope spullen die via discounters; het marktsegment voor
goedkope spullen groeit. Gekeken wordt of de product
onderzoeksresultaten per discounter openbaar gemaakt
kunnen worden gekocht.
• Webshops. Steeds meer spullen worden via internet gekocht,
daarbij zijn Chinese webshops veruit het populairst. We
kunnen niet handhaven maar hebben door openbaarmaking
een extra instrument richting consument. Daarnaast wordt
ingezet op (NVWA brede) concrete werkafspraken met digitale
platforms.
• Accu’s in mobiele apparaten. De behoefte aan meer draagbare
energie voor mobiele apparaten neemt nog steeds toe. Een
innovatieve branche met onbekende risico’s en verhalen van
ontploffende accu’s.
• Eerlijke informatie aan de consument: het tegengaan van
onterechte (medische) claims.
• Cosmetica; veelgebruikte producten zoals shampoo, crèmes,
bodylotions. Diverse (deels onbekende) chemische risico’s:
hormoonverstoring, allergieën, carcinogeen, reprotoxisch,
mutageen.
• Minerale oliën in kartonnen verpakkingen. De trend van de
circulaire economie (het gebruiken van afval als grondstof)
leidt tot zorgen om de risico’s van bijvoorbeeld gerecycled
karton in voedselverpakkingen dat kankerverwekkende
minerale olieresten kan bevatten.
• Speelgoed, baby- en kinderartikelen; hier is blijvend sprake
van een grote kwetsbare doelgroep die wordt blootgesteld
aan fysisch-mechanische en chemische risico’s. (zie risicobrief)
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Overige onderwerpen:
• In 2018 zal een effectmeting worden uitgevoerd naar
openbaarmaking: onderzocht wordt wat het effect op
ondernemers is van het openbaar maken van product
onderzoeken. Verhoogt openbaarmaking het naleefniveau?
• Hormoonverstorende stoffen: er is een voortdurende zorg bij
consumenten om hormoonverstorende stoffen. Een
marktbrede verkenning naar diverse stoffen in diverse
producten (cosmetica, speelgoed, verpakkingen) geven input
voor een risicoanalyse. Met deze informatie kan vervolgens
een gerichte keuze gemaakt worden voor handhaving.
• Methodeontwikkeling om enkele producten die vallen onder
warenwetbesluit machines te kunnen onderzoeken. Naast
productgerichte inspecties worden ook bedrijfsgerichte
inspecties uitgevoerd, zoals het systeemtoezicht bij relevante
productie- en importbedrijven. Het toezicht op de resterende
indoorspeelhallen die nog niet recentelijk gecontroleerd zijn
wordt afgerond; met openbaarmaking van de resultaten.
• WEE: De NVWA controleert informatie op het energielabel.
De NVWA voert hiertoe zowel administratieve controles
als producttesten uit en informeert de consument over
de resultaten van toezicht op energie-efficiëntie
(EZ opdrachtgever).
De NVWA blijft zich inzetten voor een versterking van de
Europese en wereldwijde aanpak van het toezicht op
productveiligheid, wat betreft de uitvoering, met als doel tot
een sluitend en samenhangend systeem van toezicht te komen
(zoals door Joint Actions i.k.v. Prosafe, ECHA/Forum en maken
van handhavingsafspraken in ADCO’s).

Vanuit het domein Productveiligheid zal in 2018 een bijdrage
worden geleverd aan het operationeel maken van het nieuwe
datasysteem Inspect.
Resultaten 2018
1. Toezicht op gastoestellen (geschikt voor G+-gas en H-gas)
ontwikkeling en uitvoering n.a.v. doelgroepanalyse in 2017.
2. Marktverkenning van PAK-gehalte in rubbertegels.
3. Marktverkenning naar het gebruik van desinfectantia in
cosmetica en schoonmaakmiddelen.
4. Circa 10 productgerichte projecten waarvan de resultaten
openbaargemaakt worden, inclusief effectmeting van
openbaarmaking.

2.4 Diergezondheid
2.4.1 Levende dieren en diergezondheid
Domeinbeschrijving
Het domein omvat drie clusters:
1. Bestrijding en afhandeling van dierziekten en nonalimentaire zoönosen. Deze activiteiten worden mede
gefinancierd door het Diergezondheidsfonds. Het ministerie
van VWS is medefinancier voor wat betreft de nonalimentaire zoönosen.
2. Preventie van dierziekten door het voorkomen van insleep en
verspreiding van dierziekten, het monitoren op dierziekten en
het geven van veterinaire garanties. Dit laatste gebeurt op
basis van de Europese handelsrichtlijnen.
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3. Identificatie en Registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en
honden. Dit om bij calamiteiten een goede tracking & tracing
mogelijk te maken, maar ook om te voorkomen dat dieren
die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie en ter
voorkoming dat deze daarvoor toch worden gebruikt.
I&R speelt door de hele keten een rol.
Handhavingsontwikkeling 2018
Ten aanzien van ontwikkelen en uitvoeren van handhavings
instrumenten binnen LDD zal de focus liggen op:
• Zoveel mogelijk risicogericht handhaven (onder andere d.m.v.
doelgroepanalyse, risico-analyse en gerichte actieweken);
• Het sterk vereenvoudigen en versnellen van het voorbereiden
van dossiers;
• Het ‘slimmere werken’ (in lijn met het verbeterplan NVWA) zal
verder worden ingevuld.
• Binnen het domein LDD worden in 2018 meer overtredingen
administratief afgedaan volgens bestuursrecht.
• Door de krimp in uren zal het toezicht op de
handelarenregistratie niet opgepakt kunnen worden. Dit
betekent dat er nog geen actueel compleet en gedetailleerd
beeld komt ten aanzien van handelaren en het naleven van
verplichten in de Europese handelsrichtlijnen.
• Tevens is het door de krimp niet mogelijk om het toezicht na
stalkeuring in 2018 op het niveau van 2017 te houden. Voor
het steekproefsgewijs toezicht houden bij het laden na een
stalkeuring waren bij V&I voor 2017 en daarna uren
vrijgemaakt en gereserveerd. Door de krimp vallen deze uren
weg. Dit betekent dat toezicht na stalkeuring op een laag

niveau komt te liggen. Vooralsnog is stalkeuring voor
diercategorieën waarbij risico’s zijn tav transportwaardigheid
en welzijn niet toegestaan. Indien er geen ruimte is voor
toezicht op deze categorieën is het de vraag of stalkeuring op
termijn wel voor deze categorieën ingevoerd kan worden.
• Krimp op NVIC betreft deels de vaste formatie van het NVIC.
Hierin zit 1 fte die reeds met levensloopregeling ‘de dienst
verlaten heeft’, maar nog wel t/m december 2020 in de
formatie van het team en dus ook op het budget van de
afdeling drukt. Vanaf 1 juli 2017 is het de bedoeling dat alle
Prio 4 meldingen door het NVIC worden afgehandeld, dus ook
de Prio 4 meldingen op het gebied van plantenziekten,
voedselveiligheid en productveiligheid. Bij deze ambitie past
geen krimp in uren. Voor de meldingen op het gebied van
plantenziekten, voedselveiligheid en productveiligheid moet
door de verantwoordelijke afdeling uren beschikbaar worden
gesteld.
Overige krimp op NVIC betreft de opleiding van de dierziekte
deskundigen, de frontteamleden en de BHV-cursus voor
frontteamleden. Dit proberen we te realiseren door de
opleidingen compacter te maken en mogelijk iets in te korten.
Verder zullen we de huidige e-learning modules verder
uitbreiden.
Ten aanzien van de krimp:
De krimp is van een redelijke omvang zodat zowel de
kaasschaafmethode voor taken kan worden toegepast, en waar
dat niet gewenst is, worden taken niet of anders – slimmer,
gerichter – uitgevoerd. Daarbij kan gekozen worden uit:
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• Werkpakket monitoring dierziekten: geen krimp mogelijk
aangezien in 2017 geen inspecties zijn uitgevoerd, dienen
hiervoor volgens afspraak uren gereserveerd te worden. Er
wordt 1.000 uur voor deze taak gereserveerd. Ook vanwege
de te verwachte aanpassing van de regelgeving dient hiervoor
tijd gereserveerd te worden.
• Werkpakket monitoring zoönosen: politiek beladen
onderwerp, inzet is nu minimaal. Verder reduceren geen optie.
Te behalen krimp: 172 uur.
• Werkpakket I&R landbouwhuisdieren:
−− Varken in 2018 niet inspecteren, vanaf 2019 wel.
−− Paardachtigen wel uitvoeren ivm risico.
−− I&R Rund, is goed op orde, met innovatie inspectie (door)
looptijd reduceren en daarnaast bewust kiezen om de
verplichte 3% controle niet te realiseren.
−− I&R Schaap / Geit, met behulp van innovatie doorlooptijen
proberen te verminderen. Alle inspanningen doen om
verplichte aantallen te realiseren. Krimp 190 uur.
Resultaten 2018
Voor het domein LDD en het domein welzijn wordt het
volgende resultaat gezamenlijk geboekt.
Om een beter beeld van de doelgroepen, activiteiten en
naleving van de doelgroepen te kunnen krijgen en ook om bij
informatieverzoeken, beantwoording van Kamervragen,
efficiënt en snel input te kunnen leveren is in 2018 een
structurele informatiestroom gecreëerd (bij de reguliere
rapportagemomenten (IMR/MCS en MANCP) wordt alle
relevante informatie reeds verzameld en gepresenteerd

(cijfers import/export LV per diersoort en soms categorie (intra
en derde landen), overzichten van IBD enz.)).
Vanuit het domein LDD vindt vertegenwoordiging plaats van
de NVWA in het project van EZ voor de vervolgfase AHR. Vanuit
het domein LDD zal de gevraagde inzet van de NVWA
gecoördineerd worden. Tevens zal vanuit het domein LDD de
door EZ gevraagde (met name) veterinaire beleidsadvisering
worden geleverd.
Per subdomein worden de volgende resultaten gerealiseerd.
1. Bestrijding en afhandeling dierziekten en (non-)alimentaire
zoönosen.
−− Reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.
−− Toezicht op monitoring AI en NCD.
2. Preventie van dierziekten
−− Reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.
−− De regelgeving, het toezicht en de handhaving met
betrekking tot R&O wordt uniformer.
−− Inregelen van het programma IBR.
3. De controle op de Identificatie en Registratie (I&R) van
landbouwhuisdieren en honden
−− Er heest momenteel een spanningsveld tussen de
beschikbare I&R capaciteit en uren in relatie tot de
EU-verplichte aantallen. In 2017 wordt onderzoek gedaan
naar alternatieve (innovatie) manieren van I&R
handhaving, met name gericht op I&R rund, schaap & geit.
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De uitkomsten hiervan zijn momenteel nog niet bekend,
maar zullen van invloed zijn op de handhavingsaanpak I&R
in 2018.
−− Toezicht op I&R hond is effectiever ingericht,
administratieve controle krijgt een prominentere rol.

2.4.2 Diergeneesmiddelen
Domeinbeschrijving
Het domein diergeneesmiddelen richt zich op dierenartsen,
houders van dieren en ketenpartners m.b.t. de productie,
leverantie en verkoop van diergeneesmiddelen. Het is in het
belang van diergezondheid, volksgezondheid en milieu dat
diergeneesmiddelen zorgvuldig toegepast worden door daartoe
bevoegde personen. Onzorgvuldig gebruik van antibiotica in de
veehouderij maar ook bij gezelschapsdieren dragen bij aan het
ontstaan van resistente bacteriën.
Handhavingsontwikkeling 2018
Ondanks het feit dat Nederland sinds 2009 een succesvolle
aanpak hanteert met betrekking tot terugdringing van het
antibioticagebruik in de veehouderijsector, is er nog veel werk te
doen. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de
ontwikkeling van antibioticumresistentie bij bacteriën blijven
sterk in de politieke en maatschappelijke belangstelling staan.
Ongeoorloofd en onzorgvuldig gebruik van diergeneesmiddelen
houdt onverminderd gevaar in voor de gezondheid van mens en
dier, het milieu en de internationale handelspositie van
Nederland. De NVWA werkt met een kennisgedreven

ketenbenadering en op basis van inspecties die vooral risico
gebaseerd zijn. Dit is ook noodzakelijk, want de inspectie
capaciteit moet zo efficiënt en gericht mogelijk worden ingezet.
Verboden stoffen
Meldingen en bevindingen van monstername verboden stoffen
en groeibevorderaars worden adequaat opgepakt.
Zelfcontrole kritische stoffen
De voormalige MKS-regeling (monitoring kritische stoffen) is
overgenomen door EZ. De private systemen zijn zelf
verantwoordelijk voor het opstellen van een zelfcontrole
programma waar de veehouders (veelal obv hun IKB-deelname)
in de sectoren pluimvee, varkens, runderen en kalveren aan mee
doen. De NVWA richt zich in eerste instantie op de nietaangeslotenen en gaat na of deze bedrijven aan hun
zelfcontroleverplichtingen voldoen. Slachterijen moeten alle
nodige maatregelen treffen om zich ervan te vergewissen dat
alleen dieren die vrij zijn van residuen en verboden stoffen
aanvaard worden voor de slacht. Daarnaast is bepaald dat de
ketenpartners met het oog op de uitvoering hiervan zelfcontrole
kunnen uitoefenen. De slachterijen moeten in 2018 invulling
geven aan deze verantwoordelijkheid.
Illegaliteit
De NVWA heeft de afgelopen jaren haar informatiepositie op dit
vlak versterkt, en zal daar ook in de komende periode in blijven
investeren. De NVWA werkt hierbij samen met het Openbaar
Ministerie (OM), de douane en buitenlandse toezichthouders.
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In het kader van effectieve bestraffing is de strafmaat
bestuurlijke boete voor de handhaving van illegaal
antibioticumgebruik per 1 juli 2016 verhoogd, waarmee de
maximale bestuurlijke boetes in lijn komen met de maximale
strafrechtelijke eis die het OM kan opleggen. Binnen de NVWA is
een gerichte focus op alles dat met illegaal gebruik van
antibiotica en verboden stoffen te maken heeft.
Handel
Met betrekking tot het werkgebied Handel is er blijvend
aandacht voor inspecties bij grondstoffenhandelaren,
vergunninghouders en productconformiteit. Op het gebied van
internet kunnen in samenwerking met andere domeinen binnen
de NVWA stappen vooruit worden gezet, zodat er meer inzicht
komt in aankoop- en verkoopstromen. URA beperkt zich tot de
aanwezigheid van de NVWA op paardenmarkten.
Zorgvuldig gebruik antibiotica in de gemonitorde sectoren en bij
dierenartsen
Via risicogerichte inspecties, a-selecte controles en quick scans
controleert de NVWA het zorgvuldig gebruik door veehouders
en het zorgvuldig voorschrijfgedrag van dierenartsen. Dit heeft
voornamelijk betrekking op de UDD-regeling (bijlage 9 van de
Regeling diergeneesmiddelen, die per 1 januari 2017 is
gewijzigd). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van verschillende
databestanden, data-analyse, eerdere inspectiebevindingen,
kennis van en over de doelgroepen, innovatieve inspectietools
en bemonstering. Ook zal de aandacht zich richten op het BGP
en BBP (tijdigheid en volledigheid) en de registratie in

databanken. De NVWA zal in 2018 rapporteren over de
structurele veelgebruikers van antibiotica en bijdragen aan de
evaluatie van de gewijzigde UDD-regeling. De samenwerking
met private kwaliteitssystemen zal worden geïntensiveerd. Met
de aanbevelingen vanuit het nog op te leveren cascaderapport
zullen EZ en de NVWA aan de slag gaan.
VKI
Het gebruik van antibiotica zal in relatie tot verantwoording op
het VKI-formulier en registratie in de databanken worden
gemonitord. In 2017 en 2018 zal handhavingscommunicatie
plaatsvinden.
Handhavingscommunicatie
De NVWA denkt dat er op het gebied van preventieve
handhavingscommunicatie nog veel winst is te behalen.
Dit instrument zal in brede zin worden ingezet, waarbij vooral
de communicatie en relatie met dierenartsen speciale aandacht
geniet.
Innovatieve handhavingstools
De NVWA wil haar risicogebaseerde controles ondersteunen
met gerichte analyses op basis van relevante data, door te
meten aan het dier met on-site sneltesten en door gebruik te
maken van best practices bij zusterorganisaties in binnen- en
buitenland. De on-site testen zullen verder worden
doorontwikkeld. Ook slimme samenwerking met andere
inspectiediensten in binnen- en buitenland kan meerwaarde
opleveren.
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Doelgroepenanalyse
De intentie is om een doelgroepenanalyse te doen bij binnen
het werkgebied Handel (vergunninghouders) en daarnaast de
bruikbaarheid van het instrument openbaarmaking te
verkennen.
Resultaten 2018
Het domein diergeneesmiddelen streeft binnen het domein
naar het verbeteren van de kwaliteit van de producten
(voorbereiding, uitvoering en rapportering). Verder moeten de
inspecties meer resultaat opleveren op basis van de
risicogerichte benadering (data-analyse, kennis over sector en
doelgroep) en gebruikmaking van innovatieve handhavingstools
zoals de on site-test. Door goede gebruikmaking van
preventieve handhavingscommunicatie en periodiek
handhavingsoverleg met de diverse sectoren, kan de relatie
worden verbeterd en meer begrip worden gekweekt voor
elkaars rol. Door een gedegen samenwerking met andere
poortwachters (private controle-organisaties en dierenartsen)
kan het toezicht in algemene zin op de sector worden verbeterd
en de naleving worden verhoogd.

2.5 Dierenwelzijn
2.5.1 Dierenwelzijn
Domeinbeschrijving
Het domein dierenwelzijn omvat de volgende vijf subdomeinen:
1. dierenwelzijn primaire bedrijven;
2. dierenwelzijn tijdens het transport;
3. dierenwelzijn bij het doden;
4. dierenwelzijn van bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren;
5. dierenwelzijn overig.
Handhavingsontwikkeling 2018
Algemene handhavingsontwikkelingen
De NVWA zal haar rol op het gebied van dierenwelzijn verder
versterken door prioriteit te geven aan de sectoren waar de
naleving dierenwelzijn problematisch is. Binnen deze sectoren
worden bedrijven geselecteerd met het grootste risicoprofiel.
Op de bedrijven en/of binnen de thema’s waar ernstige
problemen spelen zal de NVWA zich in de problematiek
vastbijten en niet loslaten tot het moment dat wet- en
regelgeving worden nageleefd. In het kader daarvan zijn een
aantal trajecten ingezet of zullen trajecten ingezet worden. Het
gaat dan om:
• Slimme analyse en combinatie van data
• Combineren van verschillende NVWA-domeinen bij inspectie
• De sector en de ketenpartijen, evenals erfbetreders meer
betrekken en verantwoordelijk maken waar nodig of wenselijk is
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• Sector- en ketenanalyses uitvoeren samen met
vertegenwoordigers van de sector en de ketenpartijen
• Het formuleren van ketenaanpakken op basis van de
ketenanalyses
• Gericht inspecteren
• Gerichte handhavingsacties combineren met doelgerichte
handhavingscommunicatie
• Beter gebruik maken van digitale communicatiemiddelen/
social media.
• Actieve discussie met het beleid over de bestaande en
toekomstige wet- en regelgeving. In het kader hiervan
uitvoeren van HUF-toetsen.
Binnen het domein dierenwelzijn wordt verder geïnvesteerd in
het verder versterken van de samenwerking in de
toezichtsketen. Diensten en organisaties waarmee de NVWA de
samenwerking binnen dit domein verder zal uitbouwen zijn
RVO.nl, LID, ‘Dierenpolitie’, OM, LTO en organisaties van
‘erfbetreders’ (o.a. dierenartsen, leveranciers en afnemers van
producten). Ook intern binnen de NVWA wordt de
samenwerking versterkt (Handhaving, BuRO, OID).
Handhavingsontwikkelingen primair bedrijf
• Effectiever handhaven van regelgeving met
interpretatieruimte, door helderheid te geven over hoe deze
regelgeving door de NVWA wordt geïnterpreteerd (o.a. door
het formuleren van beleidsregels, handhavingslijnen, gebruik
van gidsen voor goede praktijken e.a.).
• Het principe van handhavingsregie consequent toepassen en
waar gewenst en effectief communiceren.

• Kennis ontwikkelen en toepassen ten aanzien van het animal
based inspecteren.
• Vernieuwing van de eerdere handhavingsaanpak gericht op
aandachtsbedrijven, en op pluimveebedrijven met ernstige
welzijnsaantasting. Het verder uitrollen van de handhaving
op: (a) de vierdageneis in de zeugenhouderij, (b) het
aanbieden van verrijkingsmateriaal als belangrijke stap om op
termijn de staarten van varkens niet meer te hoeven
couperen, (c) het niet meer snavelbekappen van kippen.
Opstellen Staat van Dierenwelzijn
• Financiële krimp dwingt tot een aantal keuzes, de volgende
taken worden in 2018 niet meer opgepakt: nalevingsmeting
en gericht inspecteren melkvee, nertsen, opfok leghennen,
vleeskuikenouderdieren, paarden, konijnen en kleine grazers.
Op meldingen voor deze doelgroepen zal nog wel geacteerd
worden.
Handhavingsontwikkelingen diertransport
• Jaarlijks vinden er gerichte projecten plaats waarbij op basis
van risicoanalyse wordt gecontroleerd, Ten aanzien van de
projecten in 2018 wordt zoveel mogelijk de plan-do-check-act
cyclus gevolgd.
• De doelgroep transporteurs is momenteel niet geheel in
beeld. Doelgroep analyses zullen in 2017 worden gestart en
een vervolg krijgen in 2018.
• Afhankelijk van de resultaten van de verkenning
openbaarmaking diervervoerders vindt er mogelijk een
vervolg plaats in 2018.
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• In toenemende mate worden risicogerichte controles
uitgevoerd die zijn gebaseerd op een analyse van
administratieve data (inspectiehistorie, gegevens
slachthuizen, reisjournaals, gegevens I&R, etc.).
• Herinspecties zijn retribueerbaar geworden per 2017.
Dit zal ook in 2018 impact hebben.
• Jounaalcontroles en analyse van GPS gegevens, en de daaruit
volgende handhaving, zullen sterk verminderen in 2018 door
tekort aan budget.
• Het opvragen en analyseren van temperatuurgegevens van
bepaalde internationale risicotransporten tijdens
risicoperioden zal niet worden doorgezet in 2018 vanwege een
tekort aan beschikbare uren.
• In 2017 zijn actieweken uitgevoerd met betrekking tot
vangletsel bij pluimvee. Inspecties vinden risicogericht plaats
maar zouden daarnaast ook structureel ingeregeld kunnen
worden, met een bepaalde vooraf berekende frequentie per
slachthuis. De frequentie zal sterk afhangen van de uren die in
2018 nog beschikbaar zijn. Een soortgelijke actie als in 2017 is
in ieder geval niet haalbaar.
Handhavingsontwikkelingen doden van dieren
• Het toezicht op onbedwelmde slacht van runderen is in 2016
geïntensiveerd voor een betere naleving van de welzijnseisen.
Hiervoor zijn speciale teams ingezet.
• Als het Convenant onbedwelmd slachten opgenomen wordt
in de regelgeving, wordt permanent toezicht bij onbedwelmd
slachten verplicht.

• Het ministerie van EZ heeft als doel gesteld om vanaf 1 januari
2018 een Ministeriële regeling in werking te laten treden met
methoden voor het doden van bepaalde categorieën dieren
buiten het slachthuis. Omdat het aantal restdieren dat buiten
het slachthuis wordt gedood omvangrijk is en steeds
omvangrijker wordt, zal de NVWA zich concentreren op het
beantwoorden van de vraag hoe door middel van toezicht en
handhaving het dierenwelzijn bij het doden van dieren buiten
het slachthuis beter gegarandeerd kan worden.
• Op 11 april 2017 is een motie aangenomen om in te zetten op
cameratoezicht in alle slachthuizen in Nederland. Het is nog
niet duidelijk hoe dit ingeregeld gaat worden in het dagelijkse
toezicht.
• De afgelopen jaren is het niet gelukt om de systeeminspecties
doden jaarlijks op alle slachthuizen uit te voeren. Er was hier
te weinig capaciteit voor. Door de krimp in uren die in 2018
wordt doorgevoerd, zal de frequentie van de
systeeminspecties worden teruggebracht naar een keer per
2 jaar. Dit betekent dat er geen actueel compleet en
gedetailleerd beeld is ten aanzien van de voorschriften die
gelden voor het onderbrengen, bedwelmen en doden van
dieren. Deze diepgaande inspecties leggen veelal zaken bloot
die niet opgemerkt worden tijdens de reguliere operationele
en tactische inspecties. SANTE-F heeft tijdens de General
review nogmaals het belang van deze inspecties benadrukt en
verzocht om een actieplan om de jaarlijkse frequentie te
halen. Hier zal negatief op geantwoord worden.
• Door tekort aan budget komt het voortzetten van de
inspecties op de waterbadbedwelming door middel van de
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“meetkip” in gevaar omdat de ondersteuning van de
inspecteurs niet geleverd kan worden. Het aantal
inspectierondes zal teruggebracht worden van 3 naar 2 keer
per jaar.
• De ondersteuning voor innovaties in slachthuizen met
betrekking tot het bedwelmen en doden van dieren, zoals de
kopverdover, zal fors worden verminderd ten gevolge van het
schrappen van uren.
• De frequenties voor toezicht op dierenwelzijn zoals ze zijn
opgesteld in het verbeterplan zullen mogelijk omlaag worden
gebracht door een verminderd budget. Echter, de naleving is
met name in de pluimveeslachthuizen niet op een niveau wat
deze verlaging van de inspectiedruk rechtvaardigt.
Bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren
• In 2016 heeft er een data- en doelgroepanalyse
plaatsgevonden op het gebied van de hondenhandel. De
resultaten hiervan worden gebruikt voor risico gericht
toezicht. In 2018 zal de data-analyse onderdeel uitmaken van
het werkproces en worden uitgebreid naar een integrale
data-analyse met de ketenpartners. Daarnaast wordt door
middel van de inzet van handhavingscommunicatie getracht
om de verantwoordelijkheid m.b.t. de aanschaf van een
gezelschapsdier ook bij de eigenaar neer te leggen om zo de
naleving te beïnvloeden.
• De werkgroep internettoezicht NVWA werkt aan de uitwerking
van de centrale vraag wat nodig is aan werkwijzen,
instrumenten en competenties om als NVWA ook bij handel
via internet effectief te kunnen opereren. De hondenhandel is

een van de onderwerpen die de werkgroep in haar onderzoek
meeneemt, omdat hierbij het internet veelvuldig wordt
gebruikt.
Overige dieren
• Wet verbod pelsdierhouderij: De NVWA is door het ministerie
van EZ gevraagd om toezicht en handhaving dusdanig in de
richten dat eventuele ongeoorloofde uitbreidingen,
risicogericht, in beeld gebracht worden en indien mogelijk
bestuursrechtelijk aangepakt. Er ligt een handhavingsaanpak
voor 2018 en de jaren daarna.
• EZ en de NVWA zetten zich in om een einde te maken aan het
couperen van paarden om cosmetische redenen. Het gaat
daarbij vooral om paarden en honden. In 2016 is een
bestuursrechtelijk traject ingezet dat moet gaan leiden tot
beëindiging van deze praktijk. Eind 2016 heeft het CBb
uitspraak gedaan in de beroepszaak die aangespannen was
door het KVTH naar aanleiding van het opleggen van een
dwangsom. Paarden gecoupeerd na 1 december 2016, mogen
ongeacht hun herkomst niet meer in Nederland op
tentoonstellingen worden gebracht, worden verhandeld of
deelnemen aan wedstrijden. De enige uitzondering hierop
betreft couperen op basis van veterinaire noodzaak. In 2017 is
de handhaving op dit onderwerp verder uitgerold; daarbij
werd gefocust op veulens die geboren worden in 2017. Deze
aanpak wordt in 2018 voorgezet. De NVWA bepleit,
gezamenlijk met LID en RVO, al enige tijd bij EZ aanpassing
van wet- en regelgeving om effectiever te kunnen zijn in de
handhaving hieromtrent.
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Resultaten 2018

2.5.2 Dierproeven

Primaire bedrijven
1. A-select en risicogebaseerd toezicht en handhaving op
primaire bedrijven met als doel de naleving te verhogen.
2. Initiatieven ondersteunen dan wel ontwikkelen om sectoren
meer hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen
3. Innovatie van toezicht om effectiviteit en doelmatigheid te
verhogen

Domeinbeschrijving
De NVWA houdt in het kader van de Wet op de dierproeven
(Wod) toezicht op het welzijn van proefdieren bij instellingen en
bedrijven die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken
en afleveren. Voor het uitvoeren van dierproeven moeten deze
instellingen en bedrijven in het bezit zijn van een instellings
vergunning en (een) projectvergunning(en). De beoordeling,
afgifte en controles voor instellingsvergunningen worden door
de NVWA uitgevoerd. De Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
is verantwoordelijk voor de beoordeling en verstrekking van
projectvergunningen. De NVWA rapporteert jaarlijks in ‘Zo
doende’, een jaarverslag in het kader van de Wod, over het
gebruik van proefdieren en het NVWA toezicht. Deze rapportage
is gebaseerd op informatie van vergunninghouders en
inspectiebevindingen van de NVWA.

Transport van dieren
1. Speerpunten ketenanalyses pluimvee
2. Speerpunten risicogebaseerd toezicht:
a. Dieren ongeschikt voor vervoer
b. Stahoogte en beladingsgraad.
c. Project data analyse diertransport
3. Verkenning openbaarmaking transporteurs
Doden van dieren
1. Continuering en verdere optimalisatie van risicogebaseerd en
uniform toezicht en handhaving in de slachthuizen
2. Extra aandacht voor toezicht op de onbedwelmde slacht
Gezelschapsdieren
Risicogericht toezicht op basis van meldingen omtrent hoog
rabiës en het integraal oppakken van zaken met de
ketenpartners risico (waarbij er ook wordt gekeken naar het
dierenwelzijnscomponent).

Handhavingsontwikkeling 2018
De NVWA houdt in het kader van de Wet op de dierproeven
(Wod) toezicht op het welzijn van proefdieren bij instellingen en
bedrijven die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken
en afleveren. Doelgroepen zijn instellingsvergunninghouders
waar dierproeven worden uitgevoerd en/of proefdieren worden
gehouden zoals universiteiten en universitaire medische centra,
(deels) met overheidsgelden gefinancierde onderzoeks
instituten, contract research organisaties (CRO’s) en overige
commerciële bedrijven zoals bedrijven die proefdieren fokken
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en/of afleveren. In 2018 implementeert het domein dierproeven
de handhavingsregiecyclus in haar toezicht.
Resultaten 2018
1. De NVWA handhaaft op de wettelijke vereisten met
betrekking tot de huisvesting en verzorging van proefdieren
en de uitvoering van dierproeven bij instellingsvergunninghouders.
2. De NVWA publiceert in 2018 het jaarverslag ‘Zo doende 2017’
over dierproeven, proefdieren en het toezicht hierop.

2.6 Plantgezondheid
2.6.1 Gewasbescherming
Domeinbeschrijving
Gewasbescherming staat veel in de politieke aandacht.
Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) kunnen een risico vormen
voor mens, dier en milieu (gezondheid toepasser en
omwonenden, residuen op groenten en fruit, bijensterfte,
vervuiling oppervlakte- en grondwater). Het is dus belangrijk
dat ondernemers en particulieren zorgvuldig en volgens de
regelgeving omgaan met GBM. Vooral bij gebruik van niet
toegestane en illegaal ingevoerde middelen zijn de risico’s groot
of onbekend.
De NVWA houdt toezicht op handel in en gebruik van GBM en
controleert levensmiddelen.

Naast toezicht op de handel en het gebruik voorziet de NVWA
de beleidsdirectie van landbouwkundige adviezen voor het
beleidsproces. Overheid en bedrijfsleven werken samen in
nationaal en Europese verband om voldoende middelen voor
de sector beschikbaar te hebben zonder schade voor mens, dier
en milieu. De NVWA beoordeelt ook de landbouwkundige
noodzaak van verzoeken uit de sector voor tijdelijke vrijstelling
van niet toegelaten GBM. In internationaal verband wordt
o.a. bijgedragen aan totstandkoming van Europese Maximale
Residu Niveaus.
De NVWA informeert de samenleving over het resultaat van het
toezicht en mogelijke risico’s. Signalen uit de samenleving
worden gebruikt om risicogericht te controleren of worden
verwerkt in onze adviezen aan de departementen.
Import en doorvoer van illegale gewasbeschermingsmiddelen
komt in aanzienlijke mate voor. Hiervoor is in Nederland, maar
ook in andere landen en bij internationale organisaties zoals de
OECD, de EU en Europol veel aandacht. In nationale en
internationale samenwerking wordt geprobeerd meer grip te
krijgen op deze illegale handel.
Het politieke streven is het gebruik van gewasbeschermings
middelen te verschuiven naar alternatieve gewasbeschermings
maatregelen en die middelen die minder risico hebben voor
mens, dier en milieu. De beleidsadvisering van de NVWA
ondersteunt dit streven. Ook deze middelen moeten een
reguliere toelating hebben. De handelaren spelen een centrale
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rol in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zowel via
voorlichting als het beschikbaar stellen voor verkoop. De
beschikbaarheid van middelen en de handel daarin heeft dan
ook prioriteit.

gemaakt kan worden van trends uit de residu gegevens van
private kwaliteitssystemen en de NVWA.
Ook krijgen telers die geen teelt gegevens bij RVO hebben
aangeleverd (verplichte opgave) extra aandacht.

Handhavingsontwikkeling 2018
In 2017 is op basis van de in 2016 uitgevoerde doelgroep analyse
bloembollen een actieplan ontwikkeld. Dit actieplan moet de
sector stimuleren tot een betere naleving. De nalevingsmeting
in 2018 moet de verbetering zichtbaar maken. De resultaten van
de nalevingsmetingen in de fruitteelt en sierteelt onder glas in
2016 worden besproken met de respectievelijke teeltsectoren
en zullen in 2018 tot acties leiden ter verbetering van de
naleving.
In 2017 wordt extra nadruk gelegd op het toezicht op import,
handel en kwaliteit van gewasbeschermingsmiddelen, dit onder
nadere naar aanleiding van de FVO inspectie in 2015. Resultaten
hieruit kunnen aanleiding zijn tot extra inzet in 2018.
In 2018 is verder extra aandacht voor de handel ter verbetering
van de naleving in de teeltsectoren. Dit vindt plaats op basis van
een doelgroep analyse van de handel in 2017 en de daaruit
gezamenlijk af te leiden actieplannen (handhavingsmix). In
hoeverre toezicht op de handel vorm gegeven kan worden via
erkenning van het certificatiesysteem CDG is op dit moment
onduidelijk.

Op basis van de nalevingsmeting in de sierteelt onder glas van
2016 zal gekeken worden of alsnog in 2018 een effectmeting
uitgevoerd kan worden.

Bij de ontwikkeling van de nalevingsmeting in de teelt van
Groeten onder Glas zal gekeken worden in hoeverre gebruik

Om fraude (zoals namaak effectief en waar nodig internationaal
aan te pakken blijft de NVWA inzetten op strategische
samenwerking met andere organisaties/partners. Ten behoeve
van import geldt dit vooral samen met Douane en politie,
nationaal en internationaal.
In 2017 zijn alternatieve sanctie/interventie mogelijkheden
geanalyseerd op hun bruikbaarheid. De resultaten daarvan
zullen in 2018 geïmplementeerd worden.
Waar het gaat om milieubelasting is er samenwerking met
waterschappen, sector en andere toezichthouders.
Resultaten 2018
1. Tijdige en adequate beleidsadvisering waaronder advisering
op het gebied van kleine toepassingen; impact van
ontwikkelingen in het middelenpakket, beleidsadvisering op
over het actieplan Groene gewasbescherming en de
uitvoering daarvan. Advisering over de landbouwkundige
onmisbaarheid van toepassingen, gebruikmakend van een
nieuw EFSA protocol.
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2. Inzet handel ter bevordering van de naleving in de
teeltsectoren
3. Uitvoeren nalevingsmeting in de teelt van Bloembollen en
Groenten onder Glas
4. Toezicht op emissiebeperkende maatregelen
Zie verder onder handhavingsontwikkeling stappen.

2.6.2 Fytosanitair
Domeinbeschrijving
Het domein fytosanitair beslaat de gehele plantaardige
productieketen en de groene ruimte. Het gaat over het weren,
uitroeien, beheersen en vrijwaren van schadelijke planten
ziekten en -plagen.
De NVWA fungeert hier als National Plant Protection
Organisation (NPPO). De NVWA draagt de verantwoordelijkheid
voor het afgeven van garanties dat plantaardige producten
voldoen aan de eisen die Brussel stelt en eisen die door landen
buiten de EU worden opgelegd. Om deze garanties af te kunnen
geven en om in Europees en mondiaal verband gezaghebbend
op te kunnen treden is veel kennis van planten ziekten en
plagen nodig. Daarvoor is ook het kenniscentrum NRC bij de
NVWA gepositioneerd. De internationale positie van de NVWA
als fytosanitaire autoriteit zal worden versterkt met het
positioneren van 2 Europese Referentie Laboratoria (EURL’s) bij
het NRC in 2019. EURL’s zijn het aanspreekpunt voor de
Europese Commissie (EC) en hebben als autoriteit een leidende
positie in de kennisontwikkeling en diagnostiek van
quarantaineorganismen.

De NVWA participeert op het gebied van beleidsadviezen en het
vertegenwoordigt Nederland in diverse internationale gremia,
waaronder het ScoPAFF (EU), EPPO en IPPC.
Ook is de NVWA verantwoordelijk voor de aansturing en
borging van de taken die bij de plantaardige keuringsdiensten
en hun laboratoria zijn belegd
Een taak van de NVWA bestaat uit het interpreteren van de (inter)
nationale wet- en regelgeving en het opstellen van procedures
voor de keuringsdiensten. Het toezicht op de keuringsdiensten,
door een onafhankelijke eenheid binnen de NVWA, wordt
vormgegeven middels een programma van audits.
De NVWA heeft naast advisering en aansturing uitvoerende
taken. Dit omvat ondermeer EU verplichte surveys en
inventarisaties in het kader van fytobewaking en wettelijke
maatregelen, het optreden bij vondsten van Q-(waardige)
organismen (tracering, monsternames, voorlichting, opleggen
en handhaven van maatregelen). Recente voorbeelden zijn
vondsten in roos (Ralstonia solanacearum), aardappel (PSTVd) en
paprika (paprika snuitkever). Daarnaast worden doorlopend
beheerbestanden zoals t.b.v. Client geactualiseerd.
Het werkveld in het fytosanitaire domein is doorlopend
onderhevig aan verandering. Nieuwe regelgeving, zowel binnen
EU als de exportlanden, vondsten van quarantaine organismen
en het optreden van nieuwe ziekten en plagen vragen
voortdurend afweging intern (o.a. risico analyse, mogelijke
eliminatie/beheersmaatregelen, opstellen van draaiboeken) en
afstemming met EZ. Bij de ontwikkeling, implementatie,
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uitvoering en evaluatie van fytosanitair beleid en maatregelen is
een intensieve samenwerking tussen de verantwoordelijke
beleidsdirectie EZ en de NVWA als National Plant Protection
Organisation (NPPO) van groot belang. De NVWA wordt
intensief benaderd voor inhoudelijke ondersteuning
(i.e. beleidsadvisering en –vertegenwoordiging).
De contacten met de sectororganisaties zijn intensief.
Actualiteiten worden frequent gedeeld. Met name bij vondsten/
uitbraken is een snelle informatie uitwisseling belangrijk.
Handhavingsontwikkeling 2018
In 2018 worden de uitkomsten uit de ketenprojecten Akkerbouw
en Bloembollen verder geïmplementeerd. Daarnaast worden in
2018 stappen ondernomen om het interventiebeleid verder te
ontwikkelen:
• Implementatie vanuit de nieuwe EU Plant Health Regulation
(PHR) en de Official Control Regulation (OCR):
• Ontwikkelen Handhavingsbeleid, bijv. op het gebied van
plantenpaspoort
• Meer verantwoording naar Bedrijfsleven vraagt inrichting op
naleving
Resultaten 2018
1. Uitbraken van quarantaineorganismen zullen worden
uitgeroeid of beheerst
2. De implementatie van de Official Control Regulation (OCR) en
Plant Health Regulation (PHR) zal middels uitvoering van het
implementatieplan 2017-2019 deels in 2018 worden

uitgevoerd in overleg met keuringsdiensten en
sectororganisaties. De extra personele capaciteit die
beschikbaar is gesteld voor 2017 voor de implementatie van
de EU Plant Health Regulation (PHR) en de Official Control
Regulation (OCR), is ook noodzakelijk voor 2018.
3. De fytobewaking zal worden uitgevoerd, de hiervoor
benodigde instrumenten zoals planningkalender en
instructies zijn goed voorbereid.
4. De fytosignalering zal worden opgesteld.
5. Al bestaande markttoegangsprogramma’s in goed in beheer
door up-to-date sectorprotocollen, instructies voor
keuringsdiensten, up-to-date bedrijvenregisters;
6. Het beheer van nieuwe programma’s vraagt extra capaciteit.

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 milieu effecten. Om het grond- en
oppervlaktewater en de bodem- en luchtkwaliteit te beschermen
en verder te verbeteren, zijn er regels gesteld aan de productie
van dierlijke mest, het gebruik van 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 het stelsel van
gebruiksnormen, op de dierrechten voor pluimvee en varkens,
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fosfaatrechten, het stelsel van verantwoorde groei melkvee
houderij, op de naleving van de voorwaarden voor derogatie,
op het stelsel van verplichte mestverwerking, op specifieke
voorwaarden bij de aanwending (BGM) en 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.
Handhavingsontwikkeling 2018
De staatssecretaris van EZ heeft de nodige antifraude maat
regelen afgekondigd (belangrijkste zijn OHM, AGR/GPS voor
vaste mest, en het opheffen van uitzonderingen (AGR/GPS voor
champost en afschaffen boer/boer) op het hoofdspoor (wegen,
bemonsteren en een vdm en agr/gps bij transport van mest).
Er is behoefte aan nieuwe data/technieken om te kunnen
analyseren (bestaande RVO.nl data is veelal kloppend gemaakt)
of er sprake is van fraude.
Daarnaast moet worden bezien of de sancties (veelal hoge
bestuurlijke boetes, vaak in combinatie met bijstellingen
inkomenssteun en mogelijk nog retribueerbare hercontroles)
wel effectief zijn.
Gezien de beperkte capaciteit zal zoveel mogelijk risicogericht
worden gewerkt (m.u.v. de aselecte derogatie controles).
I.v.m. verbetering van de naleving zullen NA controles altijd
gevolgd worden door een hercontrole.

De resultaten zullen worden gecommuniceerd naar de sector.
Voor 2018:
• zal de risicoanalyse voor de verschillende doelgroepen
worden ge-update.
• zal de fraudeaanpak verder worden geprofessionaliseerd
(w.o. toezicht op OMN) en zal in een projectmatige aanpak
intensief toezicht worden gehouden op (een deel van de)
intermediairs (waarbij bij aangetroffen fraude ook de klanten
van deze intermediairs worden meegenomen).
Inzet is deze bedrijven tot naleving te bewegen of de
registratie via BIBOB te laten doorhalen.
• zal handhavingscommunicatie worden ingezet om helder te
maken dat men met fraude niet weg komt.
• de mogelijkheden van gebiedsgerichte handhaving, in
gebieden waar verbetering van de waterkwaliteit achterblijft,
zal in samenwerking met andere regionale handhavers
worden beproefd door de ‘knoeiers’ in dat gebied aan te
pakken.
• zal 7% van de derogatiedeelnemers worden gecontroleerd op
derogatievoorwaarden.
Resultaten 2018
1. 7% van de derogatiebedrijven zijn conform de
derogatiebeschikking gecontroleerd op
derogatievoorwaarden (tenzij in de nieuwe beschikking
anders wordt afgesproken);
2. Het verbeteren van de naleving in de intermediaire sector en
op landbouwbedrijven.
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3. De onafhankelijke monstername is geborgd.
Monstermanupulatie behoort tot het verleden.
4. De inspecteurs meststoffen zijn opgeleid voor controle
fosfaatrechten in 2019.
5. De aanvragen (4-5 per jaar) voor import van stoffen die die
als meststof op de Nederlandse markt gebracht gaan zijn
getoetst aan EU Verordening 764/2008.

2.6.4 Natuur
Domeinbeschrijving
Het domein natuur richt zich op het behoud van biodiversiteit in
Nederland en daarbuiten door de focus op handhaving van
wetgeving inzake import/export en handel in beschermde
dieren, planten en producten (CITES), hout, gebruik van
genetische bronnen en het voorkomen van de insleep van
invasieve exoten, muggen en vectoren. Daarnaast wordt
gehandhaafd op welzijnsaspecten gerelateerd aan handel,
vervoer en bezit van niet productiedieren.
Binnen het domein wordt samengewerkt met een groot aantal
partners zoals andere domeinen binnen de NVWA, politie, OM,
RVO, Douane, LID en provincies.
Handhavingsontwikkeling 2018
In 2018 wil de NVWA binnen het domein toewerken aan actieve
openbaarmaking van (geaggregeerde) inspectieresultaten om
de samenleving te informeren over de werkzaamheden binnen

het domein maar ook burgers en bedrijven kennis aan te reiken
om bewuste keuzes te maken.
Via een doelgroepenanalyse zal de NVWA in 2018 nagaan wat de
instelling van de FLEGT vergunning op handel in hout met
Indonesië heeft betekend.
In 2018 zal de NVWA een nalevingsmeting uitvoeren bij
bedrijven welke papier en pulpproducten op de EU markt
brengen in het kader van de houtverordening
In 2018 zal de NVWA handel en bezit van soorten genoemd op
de positieflijst monitoren.
In 2018 wordt voor de handhaving van de exotenverordening
een handhavingsmix opgesteld.
In 2018 zal de NVWA een breed beeld hebben van de
implementatie van het Nagoya Protocol bij de verschillende
sectoren en bij sectoren met een hoog kennisniveau en een
hoog risico inspecties uitvoeren. Waarschijnlijk is dat naast de
plantenveredeling de farmaceutische industrie.
In 2018 zal de NVWA opnieuw het voorkomen van invasieve
exotische muggen monitoren en bestrijdingen uitvoeren. Op
1 januari wordt de minister bevoegd gezag voor het nemen van
maatregelen als er besmettingen met deze vectoren worden
vastgesteld. De NVWA zal toezien op de naleving van deze
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maatregelen, die op basis van een gewijzigde Wet publieke
gezondheid kunnen worden opgelegd.
Bij natuur wordt gezocht naar een effectieve meer ketengerichte
aanpak. Als onderdeel hiervan wordt in 2017 een pilot project
ontwikkeld gericht op de mainport Schiphol. Bij voldoende kans
van slagen zal deze in 2018 uitgevoerd worden.
Resultaten 2018
1. In 2018 voert de NVWA een nalevingsmeting uit bij hout
risicobedrijven.
2. In 2018 maakt de NVWA actief informatie openbaar over de
handel en naleving van beschermde dieren, planten,
producten, invasieve exoten, hout en genetische
grondstoffen
3. In 2018 levert de NVWA een analyse inzake de trends en
ontwikkelingen met betrekking tot het instellen van de FLEGT
vergunning door Indonesië en de EU
4. In 2018 heeft de NVWA 40 bedrijven bezocht in het kader van
monitoring of inspectie Nagoya Protocol.

2.6.5 Alcohol en tabak
Domeinbeschrijving
Tabak
Tabaksgebruik is in alle gevallen schadelijk, evenals het
meeroken. Het gaat om de belangrijkste vermijdbare
doodsoorzaak. Actief roken eist jaarlijks circa 20.000

slachtoffers, meeroken enkele duizenden. De overheid voert
dan ook een niet-rokenbeleid gericht op het voorkomen dat
jongeren beginnen met roken, door mensen te helpen die willen
stoppen met roken en meerokers te beschermen tegen
tabaksrook. De Tabaks- en rookwarenwet en het toezicht op
deze regels vormen een belangrijk instrument dat ingezet wordt
door de minister van VWS om het beleid vorm te geven. Naast
een leeftijdsgrens van 18 jaar, rookverboden en een reclame- en
sponsoringsverbod stelt de Tabaks- en rookwarenwet eisen aan
het product (samenstelling en etikettering) en geldt er een
uitgebreide informatieverplichting voor fabrikanten en
importeurs. Ook de elektronische sigaret, zowel met als zonder
nicotine, valt onder het regiem van de Tabaks- en
rookwarenwet, met uitzondering van het rookverbod. De
locaties waar het toezicht zich op richt variëren van producenten
en importeurs, verkooppunten van tabaks-en rookwaren tot
locaties in het publieke domein en werkplekken waar een
rookverbod geldt. De belangrijkste doelen van de NVWA zijn te
voorkomen dat personen onder de 18 jaar tabak en
elektronische sigaretten kunnen kopen dan wel daartoe verleid
worden en dat de rookverboden in het openbare domein en op
het werk in acht worden genomen.
Alcohol
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 middelen voor personenvervoer, legerplaatsen, venters en
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het toezicht op verkoop via winkels achter de douane op
luchthavens.
Handhavingsontwikkeling 2018
Rookverboden
Het toezicht op het rookverbod in de horeca vormt ook in 2018
een belangrijk speerpunt. Een terugval qua naleving moet
voorkomen worden. Ook in 2018 is sprake van intensief toezicht
veelal gericht op cafés (waaronder sishalounges), discotheken
en evenementen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle
beschikbare toezichtinstrumenten. Speciale aandacht is gericht
op de notoire overtreders. Het toezicht op het rookverbod in de
andere branches vindt plaats op basis van meldingen.
Leeftijdgrens
Het toezicht op de leeftijdgrens voor tabaks- en rookwaren
wordt risicogericht uitgevoerd in alle branches, zoveel mogelijk
op basis van doelgroep specifieke handhavingsmixen. Naast het
reguliere toezicht wordt in 2018 ingezoomd op de doelgroep
horeca.
In 2018 worden de mogelijkheden van het toezicht via
testaankopen onderzocht, zowel voor de verkoop via internet
als bij fysieke locaties.
Reclameverbod
Ook in 2018 is alert en slagvaardig toezicht nodig ten aanzien
van verboden marketing voor tabak.

Sinds 20 mei 2016 geldt er ook een reclame- en sponsorings
verbod voor e-sigaretten (sinds 1 juli 2017 ook voor e-sigaretten
zonder nicotine en kruidenrookproducten). In 2018 is er extra
aandacht voor de controle van e-sigaretspeciaalzaken en het
internet.
Productregulering
Sinds 20 mei 2016 zijn de regels voor de samenstelling en
etikettering van tabaksproducten uitgebreid en valt de e-sigaret
ook onder dit regiem.
In 2018 wordt invulling gegeven aan deze veelal verplichte
controles. De uitvoering van de controles wordt in
samenwerking met het RIVM gedaan. Een deel van deze
activiteiten is retribueerbaar. De door de producenten en
importeurs ingediende ingrediënteninformatie wordt op grond
van de Tabaks- en rookwarenwet door het RIVM openbaar
gemaakt op www.tabakinfo.nl
Alcohol
De NVWA houdt toezicht op een aantal landelijke taken.
Dit toezicht vindt plaats op basis van meldingen.
Resultaten 2018
1. Mede door intensief toezicht en een specifieke aanpak van
notoire overtreders is de naleving van het rookverbod bij
cafés gestegen en het aantal notoire overtreders
teruggebracht.
2. Mede door intensief toezicht en een branchegerichte aanpak
is de naleving van de leeftijdsgrens voor tabaks- en
rookwaren verder gestegen ten opzichte van 2016.
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3. De mogelijkheden voor de inzet van testkopers in het kader
van het leeftijdgrenstoezicht, zowel voor het internet als de
fysieke verkooppunten, zijn onderzocht.
4. Het toezicht op de nieuwe verplichtingen, m.b.t. de
rapportageverplichtingen, samenstelling en etikettering van
tabaks- en rookwaren, als gevolg van de implementatie van
de richtlijn 2014/40/EU (Tobacco Product Directive) en
aanvullende nationale regelgeving, is ingeregeld.

2.7 Export en import
2.7.1 Export
Domeinbeschrijving
Export is één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse
economie. In 2016 bereikt de Exportwaarde van Agri- &
Foodproducten een recordhoogte van € 85,0 miljard. Waarbij in
2015, in vergelijking met het jaar daarvoor een toename van
deze export 0,7 miljard bedroeg, is in 2016 een toename
gerealiseerd van 3,7 miljard t.o.v. 2015 (https://www.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/01/20/export-agrifood-in-2016-naar-recordhoogte).
Het land waarnaar geëxporteerd wordt, vraagt garanties van
het exporterende land om risico’s voor de volksgezondheid,
diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid te
minimaliseren. De NVWA houdt toezicht op de productie van
eventueel te exporteren landbouwproducten. Vervolgens

beoordeelt de NVWA of de door het 3e land gestelde eisen
afgegeven kunnen worden.
De NVWA houdt toezicht op de gestelde en vaak aanvullende
eisen op de Europese regelgeving en geeft op basis van dit
toezicht tot 16.000 exportcertificaten per week af.
Net als binnen de gehele NVWA zijn ook binnen het domein
Export ontwikkelingen op gebied risicogerichte aanpak van het
toezicht en daaruit voortvloeiende methode van
garantiestelling.
Verder ondersteunt de NVWA de beleidsdirecties vooraf en
achteraf bij het maken en bijstellen van afspraken met derde
landen (buiten de EU) over export(garanties). Specifiek te
benoemen ontwikkelingen zijn effecten van BREXIT, de
herziening Exportstrategie en de reorganisatie van de NVWA
met betrekking tot de Export gerelateerde werkzaamheden.
Handhavingsontwikkeling 2018
• Half 2017 zal in de kanteling van de NVWA de scheiding van
toezicht en keuren een aanvang nemen welke tot 2020 verder
uitgewerkt moet worden. In 2018 zal het nog niet volledig
duidelijk zijn hoe de diverse handhavingscycli (van strategisch
via tactisch naar operationeel) op elkaar aan blijven sluiten.
• In 2017 hebben veel NVWA medewerkers een opleiding
Handhavingsregie gevolgd waarbij inzichtelijk is gemaakt op
welke niveau het meest effectief gehandhaafd kan worden en
met welke tools. Een meer gestructureerde aanpak zal het
gevolg kunnen zijn op strategisch, tactisch en/of operationeel
niveau. De bekende PDCA-cirkel is op elk niveau van
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toepassing; effectmetingen en evaluatierondes behoren
eveneens hiertoe.
• Toenemende agrarische export in omvang en diversiteit geeft
verdergaande aanpassingen in het eisenpakket en op te
stellen certificaten. Doordat landen steeds vaker veterinaire
en fytosanitaire redenen (“non-tarifaire belemmeringen”)
aanvoeren om grip te houden op de groei van de handel en
ter bescherming van de lokale markt, zijn steeds vaker
(inhoudelijk) meer gecompliceerde certificaten (en
vergelijkbare documenten) en extra werkzaamheden
noodzakelijk. Zo vragen sommige derde landen om
aanvullende monitorings- en inspectiegegevens/resultaten in
de keten, om genoeg vertrouwen te blijven houden. Dit vraagt
om meer en op hoger niveau deskundige capaciteit bij de
NVWA.
• De meeste sectoren zijn opgenomen in e-CertNL-Export.
Hierdoor wordt het toezicht en wijze van certificeren
effectiever en efficiënter. Verdere vulling van het e-CertNLsysteem reduceert de administratieve lasten van het
bedrijfsleven doordat de concept-certificaten sneller en
minder foutgevoelig ingevuld kunnen worden door de
exporteur.
• In 2017 moet de pilotfase van het Export Kanalisatie Systemen
(EKS) in de vleessector afgerond zijn; voor zo genaamde
geleidebiljetten is dit systeem al geïmplementeerd. Ingezet
wordt op het vinden van een goede verhouding tussen
“certificeren op afstand” en toezicht (systeemcontroles,
partijcontroles). Deze ontwikkeling geeft in aanvang een
verschuiving van het toezicht op lokaal niveau naar toezicht

op centraal niveau. Dit geeft niet per definitie een
vermindering van personele inzet, maar eerder een veel beter
geborgde wijze van certificeren op aantoonbaar vertrouwen.
Aanmerkelijke investering in koppeling van in- en externe
ICT-systemen is noodzakelijk om dit te realiseren. Er is in 2017
besloten met EKS verder te gaan waarna de werkwijze verder
uitgebouwd kan worden naar meerdere 3e landen die nu nog
aanwezigheid van dierenartsen eisen.
• Voor de ontwikkeling van een interventiebeleid export en
aanpak van malafide bedrijven wordt het handhavingsbeleid
aangescherpt en de samenwerking binnen de NVWA (tussen
de divisie V&I en de IOD) en met andere handhavingspartners
geïntensiveerd.
Resultaten 2018
1. In 2017 zijn de meeste veterinaire sectoren volledig
operationeel in het systeem e-CertNL-Export. In 2018 zullen
de “restgroepen” opgenomen kunnen worden (deelsectoren
waarvan nog niet alle certificaten zijn opgenomen in
e-CertNL-Export).
2. Extra opleiding voor certificerende dierenartsen die
certificeren naar landen met bovenwettelijke eisen is ten dele
gerealiseerd. Jaarlijks zullen deze specifieke opleidingen om
aandacht vragen. Waar eerder de focus van de opleidingen
lag op 3e-landen specifieke eisen, is in 2016 de keuze
gemaakt de grootste focus op een HACCP-opleiding te gaan
leggen. Naast het feit dat Europese bedrijven de verplichting
voor en HACCP-plan hebben en zelf verantwoordelijk zijn
voor de opstelling en inhoud hiervan, eisen sommige landen
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dat de NVWA mede-architect is van deze plannen. Diep
inhoudelijke kennis is daardoor noodzakelijk.
3. Implementatie van EKS bij alle vlees-producerende bedrijven.
4. De kwaliteit van de beoordeling, opmaak, afgifte van
gezondheidscertificaten en (eind)controle daarop zal vanuit
de NVWA een verbetering doormaken. Na afgifte van
certificaten moeten met enige regelmaat herstelacties
uitgevoerd worden. Er wordt onderzocht welke soorten en
aantallen herstelactiviteiten (“replacements”) achteraf
gedaan zijn.
5. De correcte begeleiding van de bezoekers uit de 3e landen:
informatieverschaffing intern en extern in relatie tot de
bezoekers wordt verder verbeterd. Ook met soms sterk
uiteenlopende culturele verschillen wordt rekening
gehouden.
6. Uitvoering van de herziening Exportstrategie. Aanpassingen
kunnen zeer klein (alles blijft bij het oude) tot erg groot zijn:
een geheel nieuwe denkrichting van prioritering en uitvoering
markttoegang.
7. Gevolgen BREXIT zijn inzichtelijk. Uitwerken van gevolgen
voor 2019 als het Verenigd Koninkrijk een 3e land wordt
(3e grootste speler in kader van export)

2.7.2 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 toezicht wordt
gehouden, 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 wordt nauw samengewerkt met partners aan de
buitengrens. Voor nagenoeg het hele domein gelden verplichte
en gedetailleerde Europese controle regimes.
Bij dit alles wordt zo goed als mogelijk aangesloten bij de
logistiek van het bedrijfsleven om onnodig oponthoud in de
keten en daarmee administratieve lasten te voorkomen.
Handhavingsontwikkeling 2018
Risico gericht en kennisgedreven
De risico’s bij import als het om de veiligheid van
levensmiddelen en dieren en dierlijke producten gaat worden
in EU verband gewogen en worden maatregelen (import
voorwaarden) vastgesteld Om dat goederen en dieren via die
via één locatie de EU binnen komen daarna vrij op het hele
grondgebied kunnen bewegen.
Bij import en doorvoer worden de handhavingsontwikkelingen
vooral in EU verband bepaald waarbij ook de risico’s voor het
grootste deel van de producten van dierlijke oorsprong en
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levensmiddelen worden bepaald. De naleving van deze
regelgeving door het bedrijfsleven is hoog te noemen.
Desondanks zijn er wel verbeterpunten: De meeste weigeringen
vinden plaats op basis van de documenten controle. Door
kennis te vergaren over en duidelijk te maken wat de
meestvoorkomende tekortkomingen zijn en hierover met de
sector en de overheden van de verzende landen in gesprek te
gaan zal het aantal weigeringen op basis van niet correcte
documenten kunnen dalen waardoor zowel bij de bedrijven als
bij de NVWA voordeel te halen valt.
Nieuwe controle verordening
In 2016 is de nieuwe controle verordening vastgesteld. Op basis
van deze verordening moeten nog circa 40
uitvoeringsverordeningen worden opgesteld voor het domein
import. Dat zal de komende jaren gebeuren. Een bijdrage
leveren aan het tot stand komen van deze
uitvoeringsverordening is van essentieel belang voor de NVWA
en Nederland als import en doorvoer land, om te voorkomen
dat er regels ontstaan die een onnodige logistieke en financiële
barrière opwerpen of een verstoring geven van de bestaande
goederenstromen.
Om als kennisgedreven organisatie te kunnen werken zullen
medewerkers uit het domein en van andere betrokken diensten,
zoals de douane, betrokken worden bij de nadere uitwerking
van de uitvoeringsverordeningen.

Brexit
In 2018 zal er de nodige tijd gestoken moeten worden in het
BREXIT dossier. Er wordt nu al, door EZ, veel ondersteuning
gevraagd op dit terrein maar dat zal alleen maar toenemen als
ook de onderhandelingen op een meer detaillistisch niveau
komen te liggen.
Zwakke schakels
Bij de handel via koeriersdiensten verzonden pakketten zal in
2018 teruggekeken worden naar de uitkomsten van de
afgelopen jaren en zullen afhankelijk van de bevindingen
afspraken gemaakt worden met de douane over vervolg acties.
Bij illegale invoer door passagiers is de douane de eerste die de
signalen opvangt dat er iets niet in orde is. (De ogen van de
NVWA). Daarnaast kan illegale invoer ook plaatsvinden met
vervalste documenten of door zendingen niet aan te geven of
valse aanduidingen te gebruiken.
In 2018 zal in samenwerking met de IOD kennis worden
vergaard over mogelijke vormen van illegale invoer. Ook zal
naast het direct handelend optreden om te voorkomen dat
dieren en goederen die niet aan de eisen voldoen in het vrije
verkeer op het grondgebied van de EU komen zal in 2017
onderzocht worden of en zo ja op welke wijze opgetreden kan
worden tegen betrokkenen.
Veranderingen
Doordat de regie aan de buitengrens de komende jaren gaat
veranderen, mede door de veranderende EU regelgeving en het
nationale beleid van de douane, ontstaan er mogelijkheden om

De domeinen | NVWA Jaarplan 2018

58

2

de risico’s van illegale import aan te pakken. Door de samen
werking met de douane, onder andere met het uitwerken van
de nieuwe controle verordening, kunnen heldere afspraken
gemaakt worden die vastgelegd worden in de bijlagen bij de
convenanten die zijn afgesloten tussen de departementen.
Resultaten 2018
1. Afname aantal niet correcte documenten. Door samenspraak
met het bedrijfsleven en overheden in de verzendende landen
is het aantal niet correct aangeboden documenten afgenomen.
2. Illegale import uit derde landen. Naast het in bewaring
nemen van de dieren en goederen die bedoeld zijn om
illegaal te worden ingevoerd zal kennis worden vergaard over
mogelijke manieren van illegale import en zal aanvullend
interventie beleid ontwikkeld worden zodat de illegaal
producten of dieren niet op de mark komen maar ook de
belanghebbenden aangepakt kunnen worden.
3. Controle verordening. Voor alle uitvoeringsverordeningen op
het gebied van invoer, die in 2018 aan de orde komen in
Brussel, is een standpunt aangeleverd en zo mogelijk
tekstvoorstellen gedaan.
4. Groepage vervoer. In samenwerking met de douane wordt
afgesproken hoe we vast kunnen stellen in welke mate
groepage containers uit derde landen goederen bevatten die
niet zijn aangegeven maar wel aangegeven hadden moeten
worden.
5. Pakketten per koerier. Er zal een inventarisatie gemaakt zijn
van bevindingen die de afgelopen jaren zijn gedaan tijdens
controles op pakketten vervoerd door koeriersdiensten.

Aan de hand daarvan zal vastgesteld zijn of en ja ja op welke
wijze het toezicht geïntensiveerd wordt.

2.8 Controletaken subsidieregelingen
2.8.1 Europese subsidieregelingen, inclusief nacontroles
Domeinbeschrijving
Het domein EU-subsidieregelingen (EUS), incl. nacontroles richt
zich op het EU-conform implementeren en uitvoeren van de
controles ter plaatse om misbruik en oneigenlijk gebruik van
gemeenschapsgelden te voorkomen die in het kader van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar zijn.
De NVWA voert controles ter plaatse uit, in opdracht van het
betaalorgaan RVO.nl. Het gaat om subsidies uit het Europese
Landbouwgarantiefonds (ELGF), het Europese Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europese
Visserijfonds (EVF), het Europese Fonds Maritieme Zaken en
Visserij (EFMZV) en een aantal nationale regelingen.
Naast de subsidieregelingen zijn er binnen het GLB
verordeningen met betrekking tot de Gemeenschappelijk
marktordeningen. Enkele van deze verordeningen vallen ook
onder het EUS domein.
Binnen het domein EUS worden ook enkele Europese regelingen
gecontroleerd die door RVO.nl in medebewind worden uitge
voerd. De NVWA voert voor RVO.nl de controles ter plaatse uit.
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De NVWA voert in het kader van de verordening Vo. (EU)
1306/2013 boekhoudkundige nacontroles uit voor subsidies uit
het Europese Landbouwgarantiefonds (ELGF). Het uitvoeren van
beheers- en coördinatietaken, waaronder de risicoanalyse en
selectie van bedrijven die voor een boekhoudkundige controle
in aanmerking komen, zijn formeel belegd bij de Controle
Coördinatie Unit (CCU), onderdeel van de NVWA.
Handhavingsontwikkeling 2018
De controles binnen het domein EUS zijn voor de NVWA een
uitvoeringstaak waarvan de uitvoering voorgeschreven wordt
door EU-verordeningen en de opdrachten van RVO.nl komen.
Dit laat geen ruimte voor een eigen invulling van de controles.
Resultaten 2018
1. De NVWA voert in 2018 tijdig en EU-conform de controles ter
plaatse in opdracht van RVO.nl uit.
2. De NVWA voert in 2018 tijdig en EU-conform de
boekhoudkundige nacontroles (alsmede de tegencontroles)
van de Vo. 1306/2013 controleprogramma’s 2015/2016 en
2016/2017 uit.

landbouwers deelnemen. Naast de subsidiabiliteitsvoorwaarden
moeten aanvragers ook voldoen aan bestaande communautaire
en nationale wet- en regelgeving op het gebied van natuur,
milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Daarnaast is er een
aantal eisen voor het in Goede Landbouw en Milieuconditie
houden van landbouwgrond(GLMC). Samen zijn dit de
zogenaamde Randvoorwaarden (Cross compliance, XC).
De NVWA controleert samen met de medehandhavers op basis
van een EU-verplichting 1% van alle aanvragers op de van
toepassing zijnde randvoorwaarden zodat RVO.nl
(betaalorgaan) kan beoordelen of een aanvrager in aanmerking
komt voor gehele of gedeeltelijke uitbetaling van de steun.
Bij een hoog percentage niet-nalevingen wordt het aantal
controles op de betreffende randvoorwaarde(n) verhoogd.
De NVWA heeft, in opdracht van RVO.nl, binnen het systeem
van Cross Compliance een coördinerende rol. Dit houdt in dat zij
de 1% steekproef samenstelt en deze uitzet binnen de NVWA en
bij de medehandhavers. Daarnaast ontvangt zij de nietnalevingen van randvoorwaarden vastgesteld door de NVWA en
de medehandhavers in hun reguliere toezichtprogramma’s.
Deze worden beoordeeld en doorgemeld aan RVO.nl.

2.8.2 Cross Compliance
Domeinbeschrijving
Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
voorziet onder andere in rechtstreekse betalingen (BBR) aan
landbouwers en betalingen Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb) aan collectieven waaraan

In het oude GLB heeft Nederland gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om specifieke landbouwsectoren extra te
ondersteunen in hun investeringen (artikel 68). Hiervoor werd
jaarlijks een aantal regelingen van kracht verklaard die
bijvoorbeeld gericht zijn op de verbetering van het dieren
welzijn, duurzaam ondernemen of het stimuleren van het
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gebruik van de laatste technische ontwikkelingen. Voor deze
regelingen voert de NVWA nog enkele instandhoudingcontroles
uit in opdracht van RVO.nl.
Het niet EU conform uitvoeren van de controles voor XC en art
68 leidt tot hoge boetes voor de lidstaat Nederland. Daarom
geeft EZ in de kaderbrief aan dat er de nodige inzet van de
NVWA wordt gevraagd om de RVO.nl te ondersteunen in haar
hoedanigheid als betaalorgaan.
De NVWA heeft in dit domein geen zelfstandige rol en kan binnen
dit domein niet risicogericht werken. Dit zou gevolgen moeten
hebben voor de wijze waarop dit domein wordt gefinancierd.
Handhavingsontwikkeling 2018
De controles binnen het domein XC zijn voor de NVWA een
uitvoeringstaak waarvan de uitvoering voorgeschreven wordt
door EU-verordeningen. Dit laat geen ruimte voor een eigen
invulling van de controles.
Voor dit domein verwacht EZ geen nieuwe regelgeving.
Resultaten 2018
1. De NVWA stelt de 1% steekproef samen en zet deze uit
binnen de NVWA.
2. De NVWA voert deze steekproef selecties tijdig en EU
conform uit.
3. De NVWA meldt de ontvangen niet-naleving van
randvoorwaarden door aan RVO.nl.
4. De NVWA voert de controleopdrachten van RVO.nl voor de
artikel 68-regelingen tijdig en EU conform uit.

2.8.3 Grondgebonden subsidies
Domeinbeschrijving
Het domein Grondgebonden Subsidieregelingen omvat het
uitvoeren van controleopdrachten binnen het subdomein
BasisBetalingsRegeling (BBR, directe betalingen,
vergroeningsbetalingen, graasdierpremie) en het subdomein
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De controles
van de NVWA zijn onderdeel van het systeem waarin Nederland
zich naar de Europese Commissie toe verantwoord over het
rechtmatig en doelmatig besteden van de gelden die binnen het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar zijn
voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO). De NVWA is in dit stelsel de delegated body die de
controles ter plaatse uitvoert voor het betaalorgaan (RVO.nl).
Het aantal controles, de omvang en de inhoud hiervan volgen
uit de EU verordeningen. De Minister van EZ is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het systeem van betalingen. Het niet EU
conform uitvoeren van de controles leidt tot hoge boetes voor
de lidstaat Nederland. Daarom geeft EZ in de kaderbrief aan dat
er de nodige inzet van de NVWA wordt gevraagd om de RVO.nl
te ondersteunen in haar hoedanigheid als betaalorgaan.
De NVWA heeft in dit domein geen zelfstandige rol en kan
binnen dit domein niet risicogericht werken. Dit zou gevolgen
moeten hebben voor de wijze waarop dit domein wordt
gefinancierd.
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Het ANLb wordt gedecentraliseerd uitgevoerd. De controles ter
plaatse worden in opdracht van RVO.nl uitgevoerd. De provincies
zijn, door de decentralisatie, opdrachtgever aan RVO.nl.
De NVWA verantwoordt zich op dit subdomein zowel richting EZ
als de provincies.
Op verzoek van de provincies is uitvoering van deze opdracht
ANLb een meerjarige offerte uitgebracht voor de periode
2018/2022. Voor dit subdomein is daarom de meerjarige offerte
de komende jaren leidend.
Handhavingsontwikkeling 2018
De controles binnen het domein GGS zijn voor de NVWA een
uitvoeringstaak waarvan de uitvoering voorgeschreven wordt
door EU-verordeningen en de opdrachten van RVO.nl komen.
Dit laat geen ruimte voor een eigen invulling van de controles.
Voor dit domein verwacht EZ geen nieuwe regelgeving.
Resultaten 2018
1. De NVWA voert de controleopdrachten van RVO.nl voor de
BasisBetalingsRegeling tijdig en EU conform uit.
2. De NVWA voert de controleopdrachten van RVO.nl voor het
ANLb tijdig en EU conform uit

2.9 Inlichtingen en opsporing
Domeinbeschrijving
De NVWA beschikt over een eigen, specialistische
opsporingsdienst: de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD).

Een specialistische opsporingsdienst zoals de NVWA-IOD,
onderdeel van de toezichthoudende autoriteit én met
verdergaande bevoegdheden, is vrij uniek in Europa. De dienst
is specifiek bedoeld voor het opsporen van strafbare feiten, het
verkrijgen van inzicht in en signalering van (niet) naleving en het
verhogen van naleving op de terreinen waarop de NVWA
toezicht houdt. De IOD richt zich voornamelijk op keten
gerelateerde, georganiseerde en internationaal georiënteerde
criminaliteit die de integriteit van voedsel aantast, veiligheid
van voedsel en consumentenproducten in gevaar brengt of die
de gezondheid van dieren en planten schaadt. Het gaat hierbij
vaak om financiële en administratieve fraude, waarbij sprake is
van goed verhulde en moeilijk vast te stellen overtredingen, met
een complexe inhoud en omvang.
Als (mogelijkheden tot) fraude niet wordt aangepakt dan wordt
(op lange termijn) het vertrouwen van de consument geschaad,
het levert oneerlijke concurrentie op en ondermijnt het
vertrouwen in het productie- en voedselveiligheidssysteem als
geheel en de overheid in het bijzonder. Ook de voedselveiligheid
kan in gevaar worden gebracht.
Toezicht en bestuursrechtelijk optreden zijn vaak niet
toereikend om fraude boven tafel te krijgen. De inzet van
opsporing is dan noodzakelijk. De IOD kan bijzondere
bevoegdheden inzetten om de waarheid aan het licht te
brengen. De IOD maakt ‘de blinde vlekken’ van Toezicht
zichtbaar. De inzichten die worden verkregen in de
opsporingsonderzoeken worden gedeeld met Toezicht en zijn
noodzakelijk om te komen tot kennis gedreven en risicogericht
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toezicht. Goede opsporing is daarmee van belang voor goed
toezicht.
De onderzoeken worden vaak gedaan in nauwe samenwerking
met en de expertise van Toezicht. Daarnaast ondersteunt de
IOD met haar expertise de toezichthouder bij de bestrijding en
preventie van fraude (Fraude Expertise Knooppunt).
Handhavingsontwikkeling 2018
Signalerende functie IOD
De laatste jaren is er sprake van een groeiend aantal signalen,
dat duidt op systematische en georganiseerde vormen van
fraude, vooral in vleessector, diervoedersector en laboratorium
sector. Uit intelligencebeelden van de IOD blijkt dat er bij
Toezicht niet altijd voldoende zicht is op (risico’s op) fraude.
Ook ziet de IOD steeds vaker de dubieuze rol van zogenaamde
facilitators. Dit zijn bedrijven of individuen, zoals dierenartsen,
drukkerijen en laboratoria, die fraude mogelijk maken.
De risico’s van de circulaire economie
De circulaire economie (kringloopeconomie) heeft het doel om
hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.
Wereldwijd worden stappen gezet op weg naar een circulaire
economie. Een wereldwijde aanpak is van belang omdat veel
grondstof- en productketens internationaal zijn georganiseerd.
Voedsel- en productstromen gaan de hele wereld over en de
bijbehorende industrie is wereldwijd vertakt. Nederland speelt
als handelsland internationaal gezien een belangrijke rol bij de
import en export van grondstoffen en producten.

Nederland kent een rijksbreed programma circulaire economie.
De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke
partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50%
minder gebruik van primaire grondstoffen.
De nadruk op de circulaire economie brengt ook verschillende
risico’s met zich mee. Een voorbeeld hiervan is de oliën- en
vettensector waarin al grotendeels sprake is van een circulaire
economie. Doordat er nauwelijks iets wordt weggegooid en
grondstoffen, reststromen en afvalstoffen worden hergebruikt,
wordt er veel winst gemaakt. Dit brengt risico’s met zich mee
zoals het grootschalig hergebruik van partijen terwijl deze
schadelijke stoffen bevatten. Het hergebruik van deze partijen
levert namelijk geld op terwijl het afschrijven van deze stromen
en het laten verwerken als afval juist geld kost. Dit is ook
zichtbaar in een aantal opsporingsonderzoeken dat door de IOD
wordt uitgevoerd.
Complexe omgeving vraagt om specialisme en investeren in
vernieuwing
De omgeving waarin de IOD acteert en de inhoud van haar werk
maakt dat de IOD voldoende capaciteit en inhoudelijke kennis
in huis moet hebben voor het uitvoeren van haar taken. Haar
omgeving vormt zich door een samenwerking met NVWA
Toezicht, de andere Bijzondere Opsporingsdiensten en de
Nationale Politie Milieu, het Openbaar Ministerie en de
Ministeries van EZ en VWS.
De IOD staat voor het leveren kwaliteit in deze omgeving.
Fraudeurs worden steeds slimmer, de maatschappij wordt
ingewikkelder. Opsporing van fraude gebeurt in toenemende
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mate in een internationaal kader. De IOD wil in deze omgeving
een voorspellende en signalerende rol blijven vervullen.
Dit vraagt kwalitatief om andere eisen op financieel, juridisch,
digitaal en analyse gebied. Voor de complexe inhoud van het
werk zijn diverse specialismen nodig zoals EDP en digitale
recherche, accountancy en financiële recherche, juridisch
specialisme op strafrecht en EU-regelgeving en analisten.
De opleidingseisen voor rechercheurs en de verdergaande
specialismen zijn zwaar. Innovatie en doorontwikkeling én een
voldoende omvang zijn dan ook onontbeerlijk voor het
uitvoeren van haar taken.
Beleidsrapportages
De IOD maakt beleidsrapportages op van bijna alle door haar
uitgevoerde strafrechtelijke onderzoeken. Deze rapportages
worden ter vaststelling geagendeerd op het Driehoeksoverleg
van NVWA, Openbaar Ministerie en de Ministeries van EZ en
VWS. In de rapportages wordt de casus van het onderzoek
beschreven en worden aanbevelingen geformuleerd waarbij de
zienswijze van de betrokken partners worden opgenomen.
De aanbevelingen zijn bestemd voor het beleidsdepartement
en/of de toezichtdivisie van de NVWA en hebben tot doel om de
geconstateerde fraude in de toekomst te voorkomen of te
bemoeilijken.

Investeringsvoorstel verborgen voedselfraude
De IOD presenteert in 2017 een investeringsvoorstel voor een
verbrede aanpak van voedselfraude aan de Ministeries van EZ,
VWS en V&J. Om het groeiend aantal signalen op het gebied
van voedselfraude te kunnen oppakken is groei van de
opsporingscapaciteit van de IOD noodzakelijk. Het gaat om
opsporing van evident onveilige zaken en indirect onveilige,
ondermijnende en corrumperende vormen van voedselfraude
(voedselcriminaliteit). Om te zorgen dat de NVWA-IOD
voldoende is uitgerust hiervoor, zijn de komende jaren
structureel en substantieel additionele middelen nodig. Het
voorstel is te investeren in personeel waarmee de informatie
inwinning, opsporing en vervolging van voedselfraude sterk kan
worden verbreed en geïntensiveerd. Hiervoor is aan de
Ministeries van EZ, VWS en V&J een financieringsvoorstel
voorgelegd.
Verkenning subsidiefraude
Daarnaast verkent de IOD de mogelijkheden voor samen
werking met de RVO op het gebied van (de aanpak van)
subsidiefraude naar aanleiding van een fenomeen analyse
subsidiefraude (analyse in opdracht van het Platform BOD-en).
Fraudeaanpak
In de Kaderbrief VWS is aangegeven dat ‘stringente aanpak van
voedselfraude via goed toezicht en opsporing van ernstige
zaken, met risico’s op de volksgezondheid, blijvend aandacht
vraagt. In 2018 dient de werkwijze van een support team,
waardoor in nauwe samenwerking tussen toezicht en de
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NVWA-IOD voedselfraude kan worden opgespoord en
aangepakt, voorgezet te worden’.
De IOD heeft het project Fraudeaanpak in 2016 vormgegeven in
samenwerking met de divisies C&V, L&N, V&I en de afdeling JZ.
Vanuit het Fraude Expertise Knooppunt (FEK) vindt (afstemming
over) aanpak van fraude plaats, door variabel gecombineerde
inzet vanuit de toezichtdivisies en de IOD. De IOD adviseert
inspecteurs bij het herkennen en aantonen van fraude en
begeleidt hen bij de inzet van het (economische) strafrecht.
In 2016 is de werkwijze uitgeprobeerd in de uitvoering van
15 pilotcases. In 2017 is de coördinatie binnen het FEK geborgd
door het benoemen van fraudecoördinatoren bij Toezicht en de
IOD. Deze aanpak wordt in 2018 voortgezet.
De IOD levert daarnaast een bijdrage aan actielijn 1
‘Kennisgedreven en risicogericht werken’ door het opstellen van
fraudebeelden. Hiervoor wordt informatie ter beschikking
gesteld uit open en, voor zover mogelijk, gesloten bronnen.
De IOD is, ook in 2018, aangesloten bij de (project)groep
integrale ketenanalyse. De projectgroep maakt voor Toezicht
ook de vertaalslag van integrale analyses naar risicogerichte
handhaving.
Intelligence en weging en selectie
De IOD benoemt, in afstemming met NVWA Toezicht en het
Functioneel Parket, jaarlijks in het najaar in een nota enkele
thema’s waarop in het daarop volgende jaar gericht informatie
wordt ingewonnen. Dit gericht inwinnen van informatie heeft
als doel het creëren van een betere intelligencepositie op dat

thema, het genereren van opsporingswaardige signalen voor
het Selectieoverleg specifiek op dat thema en een signalerende
werking richting beleid en Toezicht. De thema’s liggen voor de
IOD op het terrein van volksgezondheid, voedselveiligheid en
voedselfraude, diergezondheid en dierenwelzijn, plant
gezondheid, export en natuur. Welke specifieke thema’s dit zijn
voor 2018 is nog niet bekend.
De IOD is erop gericht risicogericht en kennis gedreven te
werken. Sinds eind 2012 werkt de IOD volgens het principe van
het ketengericht inwinnen (KGI) waarbij informatiegericht
denken en opsporen voorop staat.
KGI is een werkproces waarbij analisten en informatie
rechercheurs van de IOD en inspecteurs van Toezicht
samenwerken en productie- en handelsketen analyseren op het
risico op fraude. Hiermee wordt permanent een actueel inzicht
in de fraudemogelijkheden verkregen dat onder andere wordt
opgenomen in Intelligencebeelden.
Daarnaast worden door de IOD analyse-producten op
strategisch niveau opgeleverd om meer inzicht te verkrijgen in
frauderisico’s, doelgroepen en fraude trends. Daarbij wordt
onderzocht hoe deze producten benut kunnen worden voor
effectieve opsporing, voor signalering en agendering en voor
gedragsbeïnvloeding.
Met inzichten uit intelligence kan op de juiste wijze
beargumenteerd worden welke onderzoeken op welke wijze
aangepakt kunnen worden om zo het meeste effect te sorteren.
Intelligenceproducten worden daarom ook gebruikt bij de zes
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selectie-overleggen (SO) die in 2018 plaatsvinden. Het SO is een
overleg ter sturing en weging van preweegdocumenten en
projectvoorstellen (startdocumenten voor nieuwe
strafrechtelijke onderzoeken). Deelnemers zijn het hoofd
opsporing van de IOD, het hoofd inlichtingen en ontwikkeling
van de IOD en een coördinerend officier van het Functioneel
Parket.
Koers, Ontwikkel- en Innovatieagenda
Binnen de IOD zijn eind 2016 vijf Koersen benoemd om de
opsporing te blijven verbeteren en vernieuwen. Deze Koersen
zien op Kennis & kennisdeling, Beter samen, Toekomstbestendige
opsporing, Slim (innovatief/ creatief) opsporen en Meer focus op
effect en impact. Elke koers bestaat uit verschillende projecten
met een concrete en duidelijke doelstelling. Enkele voorbeelden
zijn tenlastelegging gestuurd opsporen en digitaal rechercheren.
Aan deze Koersen geeft de IOD ook in 2018 invulling in
samenwerking met de Inspectieacademie, NVWA Toezicht, het
Functioneel Parket en andere externe partners.
Samenwerking met toezicht
De IOD erkent het belang dat vanuit de ministeries aan de
samenwerking met Toezicht wordt gehecht en vindt dat bij
keuze voor activiteiten en taken deze samenwerking aandacht,
zo niet prioriteit, verdient. Vanuit de IOD en Toezicht wordt
onderkend dat er meer organisatie en richting moet komen in
de samenwerking in opsporingszaken.

Binnen de IOD kent men drie typen opsporingszaken, te weten
standaard en korte opsporingsonderzoeken en FEK-zaken
(FEK-zaken worden door en onder verantwoordelijkheid van de
Toezichtdivisie uitgevoerd, met ondersteuning van de IOD). De
standaard en korte opsporingsonderzoeken worden vaak gedaan
in nauwe samenwerking met en de expertise van Toezicht. De
IOD zet capaciteit in voor de FEK-zaken van Toezicht. Dit is voor
2017 geborgd in het aanwijzen van een fraudecoördinator en
daarnaast de inzet van rechercheurs van de IOD voor de zaken
van het FEK. De IOD borgt deze inzet voor 2018.
Daarnaast bestaat er samenwerking op het gebied van
intelligence. De IOD deelt waar mogelijk de informatie uit
intelligenceproducten en strafrechtelijke onderzoeken met
NVWA Toezicht en andere partners. De samenwerking met
Toezicht wordt gezocht in het proces van Keten Gericht
Inwinnen (KGI) bij het opstellen van intelligenceproducten.
Deze producten worden, daar waar mogelijk, beschikbaar
gesteld aan Toezicht.
De inhoudelijke thema’s van 2018, waarop samenwerking kan
worden gezocht, zijn op dit moment nog niet (allemaal) bekend.
Inhoudelijke aanknopingspunten voor samenwerking zijn wel te
vinden in de thema’s van de selectieoverleggen van 2016 en
2017, te weten mest(fraude), reststromen, subsidiefraude en
voedselfraude (focus op eerlijk eten). Op het onderwerp
productveiligheid zal vanuit intelligence en/of analyse in 2017
onderzocht worden welke thema’s relevant zijn voor opsporing
en hoe er meer zicht kan komen op de ‘onderkant van de markt’
op het gebied van productveiligheid. Op het onderwerp
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schadepartijen, meer bijzonder op- en overslagbedrijven en
additieven diervoeder, wordt samengewerkt bij het opstellen
van een inventarisatie van de branche, in het bijzonder
handelsbedrijven. Deze samenwerking wordt in 2018 voortgezet
voor de totstandkoming van een handhavingsaanpak en
doelgroepanalyse. Ook is samenwerking met Toezicht mogelijke
op het domein Diergeneesmiddelen, meer specifiek de handel
in antibiotica en verboden stoffen. Op het onderwerp
mest(fraude) (NIA-thema, Nationale Intelligence Agenda) kan in
samenwerking met Toezicht een intensivering plaatsvinden van
de samenwerking op het gebied van intelligence en uitvoering
met de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Indien
begroot voor zowel Toezicht als opsporing, wordt ook voor de
uitvoering van het EU-Wildlife Action Plan, in 2018 de
samenwerking gezocht, voor de IOD vooral op het gebied van
informatievergaring en internetrecherche.
Resultaten 2018
1. Handhavingsarrangement
Het huidige handhavingsarrangement heeft een looptijd van
2016-2019. In het Driehoeksoverleg van OM, EZ/VWS en
NVWA-IOD wordt gestuurd op de prioriteiten voor
strafrechtelijke handhaving en deze worden vastgelegd in een
handhavingsarrangement. Voor het jaar 2018 wordt voor de
IOD (per 1 juli 2017 in overleg en samenspraak met de afdeling
Beleid, planvorming en instrumentenontwikkeling) een
jaarschijf opgesteld.

2. Intelligenceproducten
In 2018 presenteert de IOD intelligencebeelden. Daarnaast
worden andere analyse-producten op strategisch niveau
opgeleverd. Deze producten worden gedeeld met Toezicht.
Welke intelligence- en analyseproducten dit zijn voor 2018 is
nog niet bekend. Jaarlijks wordt dit in het najaar bepaald.
3. Selectie-overleg op thema
In 2018 vindt een aantal selectie-overleggen plaats op thema.
Welke thema’s dit zijn voor 2018 is nog niet bekend. Jaarlijks
wordt dit het najaar bepaald.
4. Afpakken
In het kader van het Programma Afpakken worden de
ontnemingsactiviteiten voortgezet in gezamenlijkheid met en
afhankelijkheid van de andere BOD-en. De
afpakdoelstellingen voor de NVWA IOD zijn een te berekenen
wederrechtelijk verkregen voordeel van € 7,75 miljoen en te
leggen strafrechtelijk beslag van € 8,73 miljoen.
Hiervoor wordt in elk zich daarvoor lenend
opsporingsonderzoek een ontnemingsrapportage opgesteld.
Daarbij is van belang op te merken dat grotere
opsporingsonderzoeken vaak langere doorlooptijden hebben,
over de jaargrens heen.
5. Samenwerking met Toezicht
De IOD zet capaciteit in voor FEK-zaken van Toezicht. De IOD
borgt deze inzet voor 2018.
Daarnaast bestaat er samenwerking op het gebied van
intelligence en uitvoering van projecten. De IOD deelt waar
mogelijk de informatie uit intelligenceproducten en
strafrechtelijke onderzoeken met Toezicht en andere partners.

De domeinen | NVWA Jaarplan 2018

67

2

6. Koers, Ontwikkel- en Innovatieagenda
In 2018 worden een aantal doelstellingen behaald die
beschreven zijn in projecten (Koersen), die onder de
Ontwikkel- en Innovatieagenda vallen.
7. Beleidsrapportages
In 2018 worden beleidsrapportages opgesteld van, door de
IOD uitgevoerde, afgeronde strafrechtelijke onderzoeken.

2.10 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
doet dit 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. Tevens worden de genoemde risico’s van
productieketens en van domeinen in beeld gebracht en met
elkaar vergeleken om daarmee een risicoprioritering en meer
risicogericht toezicht mogelijk te faciliteren.
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 inspecteurgeneraal (IG) en de hoofdinspecteurs van de NVWA.

Speerpunten
BuRO zal de IG en de directies Handhaven en Keuren adviseren
over risico’s voor de publieke waarden waar de NVWA voor
staat. Het gaat hierbij om situaties en ontwikkelingen – ook
binnen bestaande wettelijke kaders – die risicovol kunnen zijn
en over de mogelijke risicomanagementopties.
In aansluiting op eerdere integrale risicobeoordelingen voor
productieketens zal BuRO ook in 2018 een aantal keten
risicobeoordelingen afronden. Tevens zal er gewerkt worden
aan de voorbereidingen voor de ‘tweede ronde’ beoordeling
van de roodvleesketen die in 2015 gepubliceerd is.
De afdeling Kennis en Onderzoek (K&O) zal in 2018 de ‘dossiers’
kennisgedreven werken en strategische informatievoorziening
verder uitwerken op basis van vormgeving en plannen die in
tweede helft van 2017 worden gemaakt en vastgesteld.
BuRO zal risicotrends in binnen- en buitenland op alle terreinen
van de NVWA signaleren en middels de risicobrief de directeur
Strategie adviseren over risico’s ten behoeve van afwegingen en
keuzes die worden gemaakt in de jaarplancyclus.
Resultaten 2018
1. Adviezen aan departementen en IG, waarvan ongeveer
15 risicobeoordelingen (casuïstiek) op basis van de wet
Onafhankelijke risicobeoordeling.
2. Risicobeoordelingen van de volgende ketens:
voedselgewassen, siergewassen, visketen, consumentenproductenketen.
3. Risicobrief met daarin de (de)prioriteiten voor NVWA jaarplan
2019
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4. Opbouw van BuRO afdeling K&O
5. Uitgewerkte dossiers op gebied van kennisgedreven werken
en strategische informatievoorziening.
6. BuRO aandeel bij de productie van de Staat van dierenwelzijn
en diergezondheid.

2.11 Internationale activiteiten
Nederland is voor veel producten de poort van Europa. Export is
daarnaast een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.
Agrarische producten maken een aanzienlijk deel uit van deze
in- en uitvoer. Om hierbij de risico’s voor de gezondheid voor
mens, dier en plant in te perken controleert de NVWA in- en
uitvoer.
Internationale ambities NVWA
De ambities van de NVWA voor het werken deze internationale
context zijn in 2017 nader bekeken. De meeste productieketens
zijn tegenwoordig grensoverschrijdend en de internationale
aandacht hiervoor is volop aanwezig bij de NVWA en organisch
meegegroeid. De internationale werkzaamheden van de NVWA
zijn deels gebaseerd op verplichtingen die voortkomen uit weten regelgeving, maar de ambitie op het internationale speelveld
van de NVWA reikt verder dan dat. Op basis van de wijze waarop
de NVWA het toezicht prioriteert – risicogericht en kennis
gedreven – worden ook de internationale ambities nader
uitgewerkt in 2018.

Samenwerking/Netwerken
Het uitbouwen en verdiepen van de samenwerking met de
internationale bevoegde voedselautoriteiten in Europa blijft
ook een aandachtspunt voor 2018. Deze samenwerkingen
tussen de voedselautoriteiten is vooral gericht om van elkaar te
leren en om zo efficiënt en effectief mogelijk de relevante
regelgeving te implementeren ter verbetering van de lokale en
Europese voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn en
bestrijding van voedselfraude. Naast het Europese speelveld zal
in 2018 ook de samenwerking mondiaal verder worden
uitgebouwd op de genoemde terreinen, inclusief elektronisch
certificeren en voedselfraude – terreinen waarvoor Nederland
internationaal als gidsland wordt gezien. De NVWA zal
vergelijkbare activiteiten verrichten voor de domeinen die niet
of minder voedselgerelateerd zijn, zoals sierteelt en
consumentenproducten.
Wat betreft elektronisch certificeren zet de NVWA de komende
jaren in op het vergroten en implementeren van de
informatiestroom met elektronische certificaten van bevoegde
SPS autoriteiten wereldwijd door geïnteresseerde en/of
interessante derde landen te assisteren bij het realiseren van
deze informatie-uitwisseling. Deze elektronische certificaten
zijn een waardevolle bron van betrouwbare informatie
waarmee bij import grote logistieke en handhavingsvoordelen
zijn te behalen. Hiermee ondersteunt de NVWA het creëren van
gunstige omstandigheden voor marktbehoud en markttoegang
van Nederlandse producten.
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‘Capacity building’
Samenwerking met bevoegde autoriteiten van derde landen
wordt in 2018 meer geprioriteerd op basis van vaste criteria
waarin vooral rekening wordt gehouden met de behoeften van
het ministerie van Economische Zaken, maar ook met het
bestendigen van de autoriteitspositie van de NVWA. Door
kennisoverdracht van de Europese wet- en regelgeving en het
geven van voorbeelden uit onze eigen inspectiepraktijk en hulp
bij organisatieopbouw ondersteunt de NVWA markttoegang en
helpt kwaliteit van producten uit betreffende exportlanden
verbeteren. Hiervoor worden projecten uitgevoerd met missies
in betreffende landen, maar ook worden delegaties ontvangen
voor studiebezoeken. Verder zal in netwerkverband met onder
meer Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland en Verenigde
Staten, een eerste aanzet plaatsvinden van met name
praktijkkennisoverdracht op het terrein van de strafrechtelijke
aanpak van voedselfraude.
Private kwaliteitssystemen
De benutting van goed functionerende private kwaliteits
systemen wordt in het algemeen beschouwd als een
onvermijdelijke stap in verhoging van de efficiëntie en
effectiviteit van het overheidstoezicht in een wereld van
krimpende overheidsbudgetten. De NVWA zal haar netwerk en
contacten benutten, zoals de Heads of European Food Safety
Agencies (HoA), maar ook de Global Food Safety Initiative om
dit in 2018 internationaal verder te brengen. Deze internationale
ambitie is een verantwoordelijkheid die we als ‘gidsland’ op dit
terrein hebben.

MANCP
In het kader van de Europese verplichting voor een Multi Annual
National Control Plan en jaarlijkse verslaglegging daarover
wordt in 2018 een eerste verslag opgeleverd op basis van het
meerjarenprogramma 2017-2021. Hierbij wordt (zoveel
mogelijk) aangesloten bij de bestaande nationale producten
(MJBH deel I en II).
Implementatie herziene Officiële Controle Verordening voor
voedsel en diervoeders
In 2018 zal op diverse fronten worden ingezet op de uitwerking
van de uitvoeringsmaatregelen van de herziene Controle
verordening (Verordening (EU) 2017/625). De NVWA zal de
ministeries van EZ en VWS ondersteunen met expertise bij het
beschrijven van de gedetailleerde uitvoeringsmaatregelen in de
werkgroepen van de Europese Commissie en bij de discussies in
de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,
maar draagt ook bij aan diverse werkgroepen die de HoA inricht
tot advisering van de Europese Commissie. De NVWA bijdragen
zullen zich richten op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en
fraudebestendigheid van betreffende maatregelen en zal door
de nieuwe directie Strategie worden gecoördineerd.
Brexit
In 2018 zal de NVWA de verwachte consequenties van het
verlaten van de EU door het Verenigd Koninkrijk in 2019 vertalen
in de extra inzet die nodig is voor import en export keuringen,
controles en certificaten in 2019. Deze inzet is afhankelijk van of
en welke handelsovereenkomsten tussen de EU en het VK als
toekomstige derde land worden gesloten.
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Buitenlandse audits en inspecties
Ieder jaar wordt Nederland bezocht voor diverse inspecties op
gebied van voedselveiligheid, diergezondheid, plantgezondheid
en productveiligheid door buitenlandse instanties. Deze
instanties komen namens de Europese Commissie (DG Santé
Directorate F) of uit derde landen. Zij voeren audits uit om vast
te stellen of de implementatie van wet- en regelgeving en het
toezicht daarop door de NVWA op de juiste wijze wordt
uitgevoerd. De audits en inspecties vanuit derde landen zijn van
belang voor de export van Nederlandse producten naar derde
landen. Voor deze audits en inspecties worden bezoeken
gebracht aan: de NVWA, de Ministeries EZ en VWS, slachthuizen,
boerderijen, zuivelfabrieken, importlocaties (havens),
Gezondheidsdienst voor Dieren, laboratoria, bloemenveilingen
en kassen.
Directie Strategie coördineert de contacten met DG Santé
Dir. F en directie Handhaven verzorgt in algemene zin de
logistiek bij de internationale inspecties/bezoeken.
Aanbevelingen uit (internationale) auditmissies worden
proactief opgepakt, gecoördineerd door Strategie.

2.12 Klantcontact en dienstverlening
Domeinbeschrijving
De NVWA wil toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven die
contact zoeken. Het Klantcontactcentrum is verantwoordelijk is
voor het centraal laten binnen komen van meldingen, klachten,

(aan)vragen en informatieverzoeken. Er wordt gewerkt op basis
van 100% bereikbaarheid via verschillende
communicatiekanalen waarbij het digitale kanaal centraal staat.
Meldingen, klachten, aan(vragen) en informatieverzoeken
worden verwerkt en (aan) vragen en informatieverzoeken
worden beantwoord met behulp van FAQ’s en het portaal die
het team Digitale Media en Dienstverlening onderhoud.
Een deel van de taken die nu worden uitgevoerd binnen de
Divisie KCDV, zijn vanaf 1 juli 2017 belegd bij de directie
Handhaven, Divisie Klant, Bedrijf en Consument.
Het pakket uren voor het domein KCDV bestaat voor een deel
uit uren Klantinteractie. De verdeling van de uren per
opdrachtgever is 55% EZ en 45% VWS (excl. Derden). De
productie wordt geleverd door het Klantcontactcentrum in
Utrecht en in Echt op de meeste NWVA domeinen. Vanwege de
keuze van het beperken van de openingstijden medio 2017 is
voor 2017 2.000 uren gekrompen op het pakket. Voor 2018 is
daar bovenop een korting toegepast van 4.000 uren. De
beperking van de openingstijden bevindt zich nu nog in een
pilot-/afrondingsfase waarbij zal worden overgegaan naar een
ander rooster waarbij i.c. kantoor Echt niet meer ’s nachts open
is. Ontwikkeling 2018: De mogelijkheden van digitale
dienstverlening zullen nader worden verkend. Verder zullen op
basis van de gegevens uit het Dynamisch Klantenbestand (DKB)
klantbeelden worden gevormd ten behoeve van het
risicogericht toezicht.
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