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Uittreksel
In de afgelopen Jaren is Nederland opgeschrikt door verscheidende voedselschandalen. Van de EHEC
crisis in 2011, paardenvlees schandaal in 2013 en fipronil in 2017. De acties van de Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit tijdens deze schandalen is vaak bekritiseerd en de zijn functionaliteit in
twijfel getrokken. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de NVWA vanuit de wet is opgebouwd. We
zijn begonnen met de vraag of hoe de NVWA de voedselwetgeving invult. Om dit te beantwoorden is
eerst gekeken naar welke wetten de NVWA taken, beperkingen en bevoegdheden geeft. Daarna
werd gekeken hoe dit werd vertaalt naar de strategie van de NVWA. Hierna is de organisatorische
structuur vanuit een wettelijk perspectieve onderzocht. En als laatst zijn de casussen salmonella en
fipronil en verscheidende jaarverslagen onderzocht, om een idee te krijgen hoe dit alles zich
vertaalde naar praktijk. Dit leidt tot de conclusie dat de wetgeving de NVWA de bevoegdheden geeft
om zijn taak uit te voeren. En dat het beleid en strategie op papier in orde zijn, met een focus op
risico gerichte toezicht en gebaseerd het concept van responsive regulations. Ook de structuur
voldoet aan alle wettelijke eisen. Toch blijkt het in praktijk niet te verlopen zoals verwacht. Er zijn
problemen met interne en externe communicatie, en een gebrek aan proactieve houding in het
oplossen van de schandalen. De conclusie is dat de oorzaak een combinatie is van de vele fusies
tussen 2000 en 2007 die leidde tot de oprichting van de NVWA gecombineerd met bezuinigingen.
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1. Inleiding
1.1 Vraagstelling
In 2017 werd Nederland verrast door een voedselschandaal dat fipronil bevattende eieren betrof. De
eieren werden onveilig voor consumptie verklaard. Dit resulteerde in het (tijdelijk) sluiten van 258
bedrijven en het verwijderen uit de circulatie van honderdduizenden kippen en een miljoen eieren1,2.
Dit is niet de eerste keer dat Nederland opgeschrikt wordt door een voedselschandaal. De bekendste
schandalen zijn het paardenvleesschandaal in 20133 en het zalmschandaal in 20124,5, tel hierbij op de
EHEC-crisis in 20116,7. De frequentie van schandalen roept vragen op over de verantwoordelijke
instellingen, in het geval van de voedselveiligheid vaak de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
(NVWA). Echter voor dat we willen onderzoeken wat de rol van de NVWA in deze schandalen is, is
het nodig om eerst te kijken hoe de NVWA de voedselwetgeving handhaaft. Dit willen we in deze
thesis onderzoeken. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Hoe organiseert de NVWA het levensmiddelenrecht?
Om tot een antwoord te kunnen komen van deze hoofdvraag moeten we een grote diversiteit aan
informatie verwerken. Beginnend met wat de inhoud van en de grenzen aan de bevoegdheden van
de NVWA zijn, of anders gezegd wat het kader is, waarin de NVWA kan werken ten aanzien van het
levensmiddelenrecht. Een belangrijk punt hierin is welke taken de NVWA zelf mag uitvoeren of
delegeren, en welke taken worden toegekend aan andere autoriteiten. Dit kader zal veelal door de
wet dan wel door de minister bij ministeriële regeling worden opgelegd. Als we dit kader hebben, is
het nodig dat we weten hoe binnen dit kader de NVWA het levensmiddelenrecht vorm geeft. Zowel
op papier verwerkt in strategieën en beleid, als in praktijk. Als we dit weten dan kan er een antwoord
worden geformuleerd op de hoofdvraag. Om niet het overzicht te verliezen in de grote hoeveelheid
aan informatie en om een geleid onderzoek uit te voeren zijn de volgende sub-vragen geformuleerd:
1. Welke taken en bevoegdheden om deze taken uit te voeren heeft de NVWA vanuit de wet
tot zijn beschikking?
2. Hoe worden de wettelijke taken, bevoegdheden en beperkingen daaraan verwerkt in de
strategie van de NVWA?
3. Hoe wordt de organisatie van de NVWA beïnvloed door wettelijke eisen?
4. Hoe zien we het boven genoemde terug in praktijk?
In de sub-vragen komt ook de structuur van dit onderzoek naar voren. We beginnen bij de wet en
bouwen zo verder naar de organisatie en strategie van de NVWA en eindigen met de praktijk.

1

Gijs Herdersheê, John de Vries. Kamer hekelt optreden voedselautoriteit in eiercrisis.[11]
Het parool. 2,5 miljoen kippen geruimd door fipronil-schandaal.[12]
3
Karin Kamp. Paardenvleesschandaal: inval bij vleesverwerker Willy Selten in Oss. Omroep Brabant.[14]
4
Onderzoeksraad voor veiligheid. Salmonella in gerookte zalm.[30]
5
Omroep Gelderland. Foppen en NVWA verrast door salmonella in zalm.[28]
6
Nu.nl gemuteerde EHEC-bacterie aangetroffen.[21]
7
Ronald Veldhuizen. Gevaarlijke bacterie op groente?[34]
2

7

1.2 Context
Voordat we de wetgeving of de NVWA onder de loep nemen is het belangrijk om kort te kijken naar
de context waarin deze functioneren. In kort beslaat deze context de voedselsector en de positie die
deze heeft binnen Nederland. Deze context is ruw op te delen in twee belangen soms in conflict
soms in samenwerking, namelijk volksgezondheid en economische belangen
Volksgezondheid spreekt deels voor zichzelf, men moet immers eten om te overleven. Het is echter
een aandachtspunt om te bedenken dat Nederland een moderne markteconomie is waarbij het
merendeel van de bevolking niet in de landbouw werkt maar in de productie- of dienstensector8,9. Dit
houdt in dat maar een klein deel van de bevolking voedsel produceert, en dat de producenten die er
zijn, produceren voor de markt en niet voor eigen gebruik. Dit heeft als gevolg dat het merendeel van
wat men eet niet zelf geproduceerd is. Je kunt dus aannemen dat de voedingswaren die een
gemiddelde Nederlander eet langs een of meer derde partijen zijn gegaan alvorens de consumptie
plaats vindt. Neem hierin mee dat Nederland niet zelfvoorzienend is in zijn eigen
voedingsbehoefte10,11 en dus van handel afhankelijk is van andere landen, en met als gevolg dat de
meeste voedingswaren geheel of gedeeltelijk in het buitenland verbouwd en/of geproduceerd
worden. Vanwege de hierboven genoemde redenen is het belangrijk voor de volksgezondheid dat er
een goed toezicht is op de voedingssector. Toezicht op productie voor eigen consumptie is minder
belangrijk.
De economische factor heeft voor Nederland een lange geschiedenis. Want hoewel Nederland niet
kan voorzien in zijn eigen voedingsbehoefte, is de Nederlandse voedsel export één van de grootste in
termen van omzet in de wereld12. Dit gaat terug naar de tijd van de republiek toen men vlees- en
kaasproducten verhandelde voor winst, maar in de eigen voedselbehoefte voorzag via de zo
genoemde moedernegotie (de graan handel met Polen en Litouwen)13,14. De huidige situatie is niet
veel anders. De Nederlandse voedselexport bestaat grotendeels uit luxe en/of kwaliteitsproducten
van kastomaten tot vlees- en kaasproducten. Voor deze export is de kwaliteitsgarantie van uiterst
belang, aangezien het relatief prijzige producten zijn. Hierdoor is het voor Nederland van
economische belang dat er goed toezicht is op de voedingssector zodat de kwaliteit gewaarborgd
wordt.
Deze context geeft mooi het politieke spanningsveld ten aanzien van voedselautoriteiten weer. Het
spanningsveld van export tegen veiligheid, waarin het juiste evenwicht moet worden gevonden. Hier
moet ook in meegenomen worden dat de NVWA altijd zeer kritisch benaderd zal worden. Of wel
door consumenten die een hogere veiligheidsstandaard eisen, dan wel door producenten die
vermindering van onnodige inspecties willen, maar ook mogelijke politieke conflicten tussen
ministeries die ieder andere doelen en plichten hebben15.
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2. Wetgeving
In dit Hoofdstuk werpen we een blik op de wetgeving waarbinnen de NVWA functioneert. Binnen de
Nederlandse wetgeving hebben we twee grote wetten gevonden die invloed hebben op het
functioneren van de NVWA. Een wet gaat over de sector waar de NVWA binnen functioneert,
namelijk de Warenwet. De andere wet dicteert wat een bestuursorgaan is en welke rechten en
plichten deze heeft, de Algemene wet bestuursrecht (Awb). We zullen eerst deze wetten verder
uitwerken alvorens we andere wetten en besluiten nader bekijken.
Of een wet van toepassing is, is bepaald door te kijken of deze invloed heeft op het toezichtkader van
levensmiddelen als gedefinieerd in artikel 2 van de algemene levensmiddelen verordening (alv). Deze
bepaling geeft de volgende definitie: alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of
onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd.
De Awb valt hieronder, niet omdat zij specifiek over levensmiddelen gaat maar omdat zij de NVWA
haar basis bevoegdheden geeft waarmee zij toezicht houdt. De Warenwet wordt besproken juist
omdat zij specifiek over levensmiddelen gaat en in artikel 1 lid 1b zelfs voor de definitie verwijst naar
de GFL.
De Wet dieren wordt niet meegenomen in dit onderzoek. Blijkens de Memorie van Toelichting vallen
levensmiddelen buiten de reikwijdte van de Wet dieren: “De Warenwet voorziet met betrekking tot
levensmiddelen in regels in het belang van de volksgezondheid, van de eerlijkheid in de handel, en
van de goede voorlichting. Hiervoor is de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
eerstverantwoordelijke bewindspersoon. De regels ter bescherming van de volksgezondheid met
betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong vallen daarom buiten de reikwijdte”16.

2.1 Algemene wet bestuursrecht
We zullen beginnen met het verkennen van de Awb. De Awb legt de algemene verplichtingen en
rechten van bestuursorganen neer. De wet heeft de volgende definitie van een bestuursorgaan in
artikel 1:1:
a. Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
b. Een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed
Aangezien de NVWA is ingesteld door de Nederlandse regering, voldoet zij aan eis a. Via hoofdstuk 5
Awb verwerft de NVWA hiermee verschillende middelen met het doel van handhaving. In kort kan dit
worden samengevat als bevoegdheid tot sancties, bestuursdwang en inspectie.

16
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Laten we eerste kijken wat de Awb zegt over sancties. De Awb geeft de volgende definitie van sanctie
in artikel 5:2 lid 1:
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Bestuurlijke sanctie: een door een bestuursorgaan wegens een overtreding opgelegde
verplichting of onthouden aanspraak;
b. Herstelsanctie: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan
maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een
overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding;
c. Bestraffende sanctie: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe
te voegen.
Het eerste dat opvalt, is dat sanctie niet alleen een geldboete betekent, maar een opgelegde
verplichting of onthouden aanspraak. Bij opgelegde verplichtingen kan men denken aan een
geldboete maar ook het verwijderen van producten van de markt of het stopzetten van een
productielijn kunnen hieronder vallen. Onder onthouden van aanspraken kan men denken aan het
inhouden van subsidies en dergelijke.
De bestuurlijke sanctie kent twee subcategorieën: herstel- en bestraffende sancties. Herstelsancties
zijn er op gericht om de situatie waar mogelijk terug te brengen naar die van voor de overtreding en
deze te behouden. Een voorbeeld van een herstelsanctie zou zijn het wegslepen van een fout
geparkeerde auto of het uit de handel nemen van een onveilig levensmiddel. De focus van de
herstelsanctie is niet de overtreder maar de gevolgen van de overtreding. Dit staat in contrast met de
bestraffende sanctie. Deze is er specifiek op gericht om de overtreder pijn te doen. Denk hierbij aan
(hoge) boetes.
Een bestuurlijke sanctie is niet een erg precies omschreven instrument, maar gezien dat de Awb
algemene regels neerlegt is dit logisch, en kan men verwachten dat de specificatie voor wat een
bestuurlijke sanctie is, wordt uitgewerkt in andere wetten en beslissingen.
Wat interessant is aan de sanctie is dat sancties volgens artikel 5:8 Awb kunnen worden opgelegd
voor elk overtreden voorschrift. Hierdoor kan één gedraging worden aangemerkt als meerdere
overtredingen en leiden tot meer sancties.
Hoewel we eerder zeiden dat de Awb de NVWA bevoegdheden gaf tot inspectie was dit een
versimpeling. De toezichthouder krijgt bevoegdheden om de inspectie uit te voeren.
De Awb geeft de definitie van toezichthouder in artikel 5:11 als een persoon, bij of krachtens
wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens enig wettelijk voorschrift. De NVWA is geen persoon. De toezichtbevoegdheden komen
zodoende niet toe aan de NVWA maar aan de toezichthoudende ambtenaren bij de NVWA.
Voordat we de bevoegdheden nader bekijken moeten we eerste artikel 5:13 Awb bespreken.
Dit artikel zegt het volgende:
Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor
de vervulling van zijn taak nodig is.
Dit artikel is belangrijk omdat het een beperking legt op de bevoegdheden die we gaan bespreken,
namelijk dat ze alleen gelden als ze nodig zijn voor het uitvoeren van de taak. Deze bevoegdheden
zijn als volgt.
In artikel 5:15 Awb, bijvoorbeeld, staat vermeld dat de inspecteur bevoegd is om elke plaats mag
betreden, behalve een woning zonder toestemming van de bewoner. Voor deze bevoegdheid mag hij
benodigde apparatuur gebruiken of/en de hulp van de sterke arm inroepen. Bij het betreden, is hij
bevoegd om zich te laten vergezellen. In kort betekent deze bevoegdheid dat een inspecteur elke
plaats die niet een woning is, zou mogen betreden, en daarvoor de hulp van de politie mag inroepen.
Echter moet hier terug worden gevallen op artikel 5:13. Want deze bevoegdheid mag alleen worden
gebruikt als dit redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van de taak. Hiermee zie je hoe artikel 5.13
Awb werkt als een rem op andere bevoegdheden, en dus de noodzaak voor gedetailleerde wetgeving
weglaat. Zonder artikel 5.13 had artikel 5.15 moeten worden uitgebreid met de eisen onder welke
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omstandigheden de sterke arm mag worden gebruikt voor het zich toegang verschaffen van een
ruimte. Nu is het echter simpel: wanneer het redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taak.
Later in de thesis zullen we nog onder de loep nemen of het aantonen of een bevoegdheid
redelijkerwijs is gebruikt voor- of achteraf moet gebeuren. Behalve plaatsen is de toezichthouder ook
bevoegd vervoermiddelen en hun lading te onderzoeken. Deze bevoegdheid wordt het toegekend in
artikel 5:19 Awb. Echter hoe deze bevoegdheid wordt uitgevoerd, wordt door de minister van
veiligheid en justitie bepaald, in navolging van artikel 5:19 lid 5 Awb.
Naast de bevoegdheid om plaatsen en voertuigen te onderzoeken, krijgt de inspecteur ook
bevoegdheden die hem helpen informatie te verzamelen. Zo wordt artikel 5:17 Awb de inspecteur de
bevoegdheid gegeven om zakelijke gegevens in te zien, deze te kopiëren en als kopiëren niet ter
plaatse mogelijk is, deze stukken voor een korte tijd mee te nemen tegen een door hem afgegeven
schriftelijk bewijs. En in artikel 5:18 lid 1 Awb wordt de toezichthouder bevoegd om zaken te
onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en monsters te nemen. In artikel 5:18 lid 2, 3 en 4 Awb
wordt hij bevoegd om daartoe verpakkingen te openen, een tweede monster te nemen en als
opneming of monsterneming niet ter plaatse kan geschieden om de zaken voor een korte tijd mee te
nemen tegen een door hem afgegeven schriftelijk bewijs.
In artikel 5:18 lid 5 en 6 Awb worden echter de eis gesteld dat monsters voor zover mogelijk worden
teruggegeven en dat de belanghebbende op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld
van het resultaat.
Hoewel net als bij sancties we hier de nuance moeten geven dat de bevoegdheden van inspecteurs in
andere wetten kunnen worden uitgebreid, beperkt of meer gedetailleerd, geven de hierboven
genoemde artikelen een algemeen beeld van de bevoegdheden van een inspecteur.
Als laatste geeft de Awb een definitie van bestuursdwang in 5:21. Het geeft echter de NVWA niet de
bevoegdheid om dit toe te passen, daarvoor moet het via andere wetten worden toegekend.
In artikel 5:21 Awb wordt de basis voor bestuursdwang gelegd. Daar wordt aangegeven dat het over
herstelsancties gaat en dat het bestuursorgaan bevoegd is om deze zelf uit te voeren. Dat
bestuursdwang alleen gebruikt mag worden als een herstelsanctie en niet als en straffende sanctie,
betekent dat het doel van bestuursdwang alleen is om een fout te herstellen en nooit om iemand
pijn te doen. Omdat het uitvoeren van de herstelsanctie vaak kosten met zich mee brengt is in artikel
5:25 Awb vastgelegd dat de kosten ten laste van de overtreder worden gebracht. Bestuursdwang is
een belangrijk middel voor bestuursorganen als een herstelsanctie met spoed moet worden verwerkt
of als de overtreder niet de mogelijkheden heeft om de herstelsanctie uit te voeren. Een voorbeeld
zou zijn het wegslepen van een auto die een nooduitgang blokkeert. Artikel 5:32 geeft aan dat aan de
bevoegdheid tot bestuursdwang ook bevoegdheid tot het opleggen van een dwangsom is gekoppeld.
De definitie van last onder dwangsom wordt gegeven in artikel 5.31d Awb. Onder last onder
dwangsom wordt verstaan een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding met de
verplichting tot betaling indien deze last niet wordt uitgevoerd. Meestal wordt een dwangsom per
tijdseenheid opgelegd, bijvoorbeeld per dag. Dit betekent dat men voor elke dag dat men de last niet
uitvoert, een bedrag moet betalen. Dit zet de overtreder onder druk om de last uit te voeren.

2.2 Conclusie Awb
In het kort geeft de Awb bevoegdheden aan de NVWA en zijn inspecteurs, en legt de definities voor
sancties neer. Hiermee verleent het de NVWA een verscheidenheid aan middelen om zijn taak uit te
voeren. Waar de NVWA deze bevoegdheden voor moet gebruiken wordt niet vermeld, ook de
hoogte van boetes wordt niet besproken.

2.3 De Warenwet
De Warenwet is de algemene wet ten aanzien van voedselveiligheid in Nederland. Zij werkt als een
kapstok voor de voedselwetgeving. Dit is terug te zien in het feit dat meer dan 120 andere wetten,
besluiten en regelingen gebaseerd zijn op of verwijzen naar de warenwet.
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De wet zelf legt de regels neer voor alle waren, maar voor deze thesis bespreken we alleen de
artikelen die van invloed zijn op de NVWA en voedselveiligheid. De wet kan kort in drie stukken
worden verdeeld: wat mag de minister doen ten aanzien van waren 17 , wat zijn de
verantwoordelijkheden van diegenen die waren verhandelen en hoe mag de minister zijn taken en
bevoegdheden delegeren. In dit hoofdstuk zullen we dan ook eerst deze drie thema's nader bekijken,
maar omdat dit natuurlijk niet de gehele wet omvat zullen we daarna ook kijken naar belangrijke
artikelen die niet genoemd zijn. Daarna wordt de warenwetbesluiten besproken.
2.3.1 Wat mag de minister doen ten aanzien van waren
In de Warenwet wordt gelijk een belangrijke bevoegdheid en restrictie neergelegd aan de minister in
artikel 3 dat als volgt luidt:
"Met betrekking tot waren kunnen ter uitvoering van de artikelen 1a en 4 tot en met 9, regels worden
gesteld:
a. in het belang van de volksgezondheid, van de veiligheid, van de eerlijkheid in de handel of van goede
voorlichting omtrent waren."
De bevoegdheid hier is de bevoegdheid om regels te stellen. Echter de restrictie is dat dit moet
gebeuren in het belang van de volksgezondheid, van de veiligheid, van de eerlijkheid in de handel of
van goede voorlichting omtrent waren.
Wat deze regels kunnen zijn wordt verder uitgewerkt in verschijnende artikelen, beginnend met
artikel 4 waar neer wordt gelegd dat een verbod kan worden ingesteld op het verhandelen van
bepaalde waren. In lid 4 wordt de mogelijkheid gegeven om uitzondering te maken op een verbod
volgens lid 1 als het om een eet- of drinkwaar gaat die een belangrijk onderdeel is van de standaard
voeding, met als doel deze de aanwezigheid van deze waren te bevorderen. Dit betekend dat waren
verboden kunnen worden via lid 1, maar dat belangrijke voeding juist gepromote kan worden via lid
4 van artikel 4.
Artikel 5 legt het principe van een vergunning neer. Dit door eerst in lid 1 en 2 aan te geven dat een
waar dat via artikel 4 eerste lid een verbod op verhandelen heeft, niet mag worden verhandeld
zonder een vergunning. In artikel 5 lid 3 t/m 6 worden de bevoegdheden rond een vergunning
neergelegd, met onder andere de macht om regels te stellen aan de verlening van een vergunning,
wanneer een vergunning mag worden geweigerd en het stellen van regels rond de aanvraag van een
vergunning. In het kort wordt in artikel 5 neergezet wat een vergunning is (het mogen verhandelen
van een anders verboden product) en hoe zowel de aanvraag als de verlenging mag worden
geregeld18.
Artikel 6 vergroot het aantal punten waarop het verbod van artikel 4 lid 1 kan gelden voor een waar.
Namelijk met betrekkingen van hun houdbaarheid, niet voldoen aan gestelde eisen, het verhandelen
na hun houdbaarheid en het verhandelen van waren die niet in hun verpakking zijn.
In artikel 9 wordt verduidelijkt dat het verbod zowel kan gelden voor waren die al binnen het
Nederlandse grondgebied zijn als voor waren die binnen worden gebracht. Het geeft ook de optie om
voor beide categorieën verschillende andere maatregelen te treffen.
Artikel 11 legt in lid 1 neer dat producten algemene maatregelen van bestuur die toepasbaar zijn op
hun product moeten uitvoeren. Lid 2 tot 5 geven de bevoegdheid om regels op testellen ten aanzien
17
18

Artikel 3 t/m 9
Lid 3 t/m 6
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van deze uitvoering. Dit kan inhouden het niet verhandelen van waren, het toetsen van waren of het
aan de richtlijnen voldoet, het opstellen van een bedrijfscontrole systeem. het aanbrengen van
kentekens. Het is belangrijk op te merken dat in tegenstelling tot de hierboven genoemde artikelen,
artikel 11 niet de macht geeft om maatregelen op het waar maar op de personen en bedrijven op te
leggen.
Artikel 15 is een belangrijk artikel, omdat het stelt dat als de ernst zo groot is dat het tot stand
komen van regels via de standaard route te langzaam is, de minister maatregelen mag treffen om het
probleem op te lossen. Deze regels vervallen naar een jaar of wanneer er maatregelen zijn getroffen
die deze vervangen.
Artikel 16 geeft de minister de bevoegdheid om waren een ontheffing te geven van maatregelen die
zijn gemaakt aan de hand van artikel 4 t/m 15. Deze wet is handig als er binnen een categorie waren
een waar is die veilig is. Zo kan de hele categorie worden verboden en alleen de veilige worden
ontheven, in plaats van alle onveilige waren apart te verbieden om zo niet het veilige waar te
verbieden.
2.3.2 Hoe mag de minister zijn taken en bevoegdheden delegeren?
Artikel 7a geeft de minister de bevoegdheid om instellingen aan te wijzen om de bevoegdheden van
keuring- of/en beoordelingsprocedure die de Warenwet hem geeft uit te voeren. Deze instelling
krijgt weer de bevoegdheid om deze werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren. In artikel 7b
tot 7f wordt vastgesteld wat de verhouding is tussen deze instelling en de minister. Zo kan de
minister gratis inlichtingen van de instelling vragen, en moet deze instelling jaarlijks een verslag
leveren. Ook kan de minister de instelling algemene aanwijzingen geven over het uitvoeren van haar
taak, en is de instelling verplicht naar deze aanwijzing te handelen. Ook mag de minister ingrijpen als
de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd.
Artikel 13 is een belangrijk artikel omdat het de bevoegdheid geeft om regels op te stellen die
betrekking hebben op standaarden en bevoegdheden uit bindende Europese besluiten. Voor deze
alinea is het belangrijkste artikel 13a en 13b waar wordt neergelegd dat de minister taken die uit EU
besluiten voorvloeien mag delegeren aan een instelling, zolang deze taken over de beoordeling van
waren of daarmee samenhangede werkzaamheden gaat in artikel 13a. Terwijl in artikel 13b de
minister aanwijzingen of erkenningen mag geven aan de instelling die de in artikel 13a gegeven taak
uitvoert.
Artikel 25 geeft aan wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van regels en besluiten
die uit de Warenwet voortvloeien. Hier wordt gewezen naar de door de minister (van VWS) of de
minister van economische zaken aangewezen ambtenaren. In artikel 25a wordt hier aan toegevoegd
dat ook een privaatrechtelijke persoon kan worden aan gewezen mits het aan het geen
winstoogmerk heeft.
Artikel 26, t/m 29 gaan over bevoegdheden en beperkingen van de in artikel 25 benoemde
toezichthouder. Benoemde beperkingen zijn het vergoeden van verloren winst die door onderzoek is
misgelopen, en verplichting tot geheimhouding van persoon die een klacht of aangifte indienen.
onder bevoegdheden valt hier het recht om een woning binnen te treden zonder toestemming van
de bewoner voor zover deze bevoegdheid strekt tot het zich begeven naar en het betreden van in de
woning aanwezige bedrijfsruimten. Dit is een aanvulling op de Awb.
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Artikel 32, 32a t/m 32n19 zijn een opsomming van verscheidene bevoegdheden die de minister dan
wel de aangewezen toezichthouder tot zijn beschikking heeft om de Warenwet te handhaven. Deze
omvatten:








opleggen van bestuursdwang (art. 32)
opleggen van bestuurlijke boetes (art. 32a)
iemand voor onderzoek staande houden en persoonlijke gegevens inwinnen (art. 32c)
waren verbieden totdat een onderzoek is afgerond(art. 32k)
inbeslagneming van waren (art. 32l)
vernietigen van waren (art. 32m)
kosten van de vernietiging bij de overtreder neerleggen, en dit als dwangbevel invorderen
(art. 32n)

In artikel 33 krijgt de minister de bevoegdheid om kosten die gemaakt worden tijdens keuringen,
controles en of behandeling van een vergunning bij de aanvrager neer te leggen. Al deze
bevoegdheden zijn grondslagen voor de uitoefening van Awb-bevoegdheden (art. 32 en 32a) of
aanvullingen op Awb bevoegdheden (art. 32c – 32n).
2.3.3 Wat zijn de verantwoordelijkheden van diegene die waren verhandelen?
Artikel 11 bepaalt dat producenten en handelaren verplicht zijn zowel maatregelen van algemeen
bestuur die van toepassing zijn op hun product, als maatregelen van algemeen bestuurd ie aan geven
hoe deze toepassing moet verlopen moeten volgen. Dit kan inhouden het niet mogen verhandelen
van waren, het moeten toetsen van waren of deze aan de richtlijnen voldoen, het opstellen van een
bedrijfscontrole systeem of het aanbrengen van kentekens.
In artikel 17 wordt de verantwoordelijkheid van iemand die in een ontheven waar handelt, neergezet.
Deze moet hier de bijbehorende formulieren voor hebben. Deze verplichting wordt overgedragen
aan ieder aan wie hij het waar verhandelt.
In artikel 18 wordt het verhandelen van waren waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat zij niet veilig zijn of niet van de kwaliteit zijn die in redelijkheid mag worden verwacht, niet
mogen worden verhandeld.
2.3.4 Warenwetbesluiten
Om de invloed van de Warenwet goed te begrijpen moet je verder kijken dan de wet zelf. Uit de
Warenwet vloeien meer dan 100 besluiten, regelingen en aanwijzing voort. Deze wetsstukken
omvatten een groot scala aan onderwerpen, in dit hoofdstuk proberen we de belangrijkste te
bespreken.
Voordat we ingaan op stukken die van belang zijn voor deze thesis, laten we kort bespreken welke
wetsstukken we weglaten. De meeste stukken die we niet behandelen, hebben niets te maken met
voedselwetgeving. Dit komt omdat de Warenwet de regels voor meer waren neerlegt dan alleen
voor voedsel. Voorbeelden van andere gebieden zijn bijvoorbeeld speelgoed, containers en
tatoeages. Ook zullen regelingen die over productspecificaties gaan, zoals etikettering en additieven
niet worden besproken.
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Tot de belangrijkste besluiten behoren die die de NVWA taken en bevoegdheden geven. Zoals we in
de Warenwet hebben gezien wordt de NVWA niet genoemd. Veel van de taken en bevoegdheden die
de NVWA heeft, krijgt zij door delegatie van taken en machten die de minister krijgt van de
Warenwet. Voorbeelden hiervan zijn: Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren
Autoriteit, Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet, Aanwijzing ambtenaren
bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren, Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex
artikel 25 van de Warenwet. Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor
levensmiddelen.
De laatste hiervan, de Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor
levensmiddelen, zullen we in meer detail door nemen. Het is een korte regeling van 4 artikelen.
Waarvan artikel 1 de definities geeft, artikel 3 de datum van ingang bepaalt en artikel 4 de aanhaling
bepaalt en de uitgave in de Staatscourant. Het belangrijkste artikel is artikel 2 dat de taakverdeling
van de toezichthouders geeft. In lid 1 worden alle taken ten aanzien van levensmiddelen in de
Warenwet aan de NVWA gegeven. In lid 2 worden er uitzondering gemaakt op het eerste lid ten
aanzien van eerstelijnstoezicht ei en zuivel dat aan de COKZ, en import dat aan de douane wordt
toegewezen. Hierdoor is zo goed als het complete toezicht van levensmiddelen als taak opgedragen
aan de NVWA.
Naast deze besluiten zijn ook de besluiten over de hoogte van boetes van belang, Dit omdat het van
belang is voor het opstellen van een strategie om te weten hoe hoog en laag bestuurlijke boetes zijn.
De belangrijkste regeling hiervoor is Warenwetbesluit bestuurlijke boeten.

2.4 EU wetgeving
Meeste Europese wetgeving codificeert niet bestuurlijke procedures. De Europese unie (EU) noemt
het toezicht in het levensmiddelenrecht het werkgebied van de lidstaat. Dit komt overeen met het
idee dat de EU normstellend werkt maar de uitvoering aan de lidstaten overlaat. Dit houdt echter
niet in dat de EU zich niet met de invulling hiervan bemoeit. Dit was als eerste te zien in Verordening
882/2004 en nu in zijn vervanger de Verordening 2017/625, deze worden ook wel de controle
verordening (CoVo) genoemd. Voor de impact op de NVWA is zij vergelijkbaar met de Awb, in
zoverre dat zij algemene regels en bevoegdheden neerlegt voor toezichthouders en lidstaten.
Het meest interessante aan de CoVo is dat zij direct bevoegdheden geeft aan nationale
toezichthouders, met alleen het aanwijzen van de instelling(en) die de rol van toezichthouder(s) op
zich nemen behouden voor de lidstaat. De bevoegdheden20 ten aanzien van controles die de CoVo
aan de toezichthouder toewijst komen redelijk overeen met de bevoegdheden die de Awb geeft.
Deze zijn namelijk: een inspectie van vervoersmiddelen, uitrusting, gebouwen, andere plaatsen en de
omgeving ervan die onder het gezag van de gecontroleerde zijn gezag staan, bemonstering,
onderzoek van documenten, gesprekken met exploitanten en hun personeelsleden, en elke andere
activiteit die nodig is om gevallen van niet-naleving te constateren. Het grootste verschil zit hem in
de laatste bevoegdheid: “elke andere activiteit die nodig is om gevallen van niet-naleving te
constateren”. Dit kan worden gezien als de bevoegdheid om eigen bevoegdheden te maken.
De bevoegdheden ten aanzien van sancties vertonen het zelfde niveau van overlap tussen de Awb en
CoVo. Ook hier moet men meer gespecialiseerde nationale wetten zoals de Warenwet mee nemen
om een goede vergelijking te maken. De mogelijke sancties onder de CoVo zijn: gelasten van
behandelingen van goederen, aanpassing van etiketten of verstrekking van corrigerende informatie
20
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aan consumenten; een beperking van of verbod op het in de handel brengen; het gelasten van het
terugroepen, uit de handel nemen, verwijderen of vernietigen van goederen en, indien passend, het
toestaan dat goederen voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij oorspronkelijk
waren bestemd; het gelasten van de isolatie of sluiting van het geheel of een deel van het bedrijf van
de betrokken exploitant; het gelasten van de stopzetting van het geheel of een deel van de
activiteiten van de betrokken exploitant en, in voorkomend geval, van de door hem beheerde of
gebruikte websites, gedurende een passende periode.
Naast bevoegdheden legt de CoVo ook eisen op voor het uitvoeren van het toezicht. Een van
belangrijkste eisen die de CoVo oplegt is de eis dat controles op risico gebaseerd moeten zijn21. Deze
eis is in lijn met de algemene richtlijn van de EU om toezicht risico gebaseerd te maken. Een ander eis
is dat officiële controles uitgevoerd worden zonder kennisgeving vooraf tenzij dit noodzakelijk is voor
de controle.
Ook de eis aan proportionaliteit is anders dan in de Awb. Zoals als eerder besproken, is de eis van
proportionaliteit in de Awb geformuleerd dat het gebruik van bevoegdheden redelijkerwijs nodig
moet zijn voor het uitvoeren van een taak. Dit legt de nadruk op wat nodig is om de taak uit te
voeren. De CoVo heeft een meer economische dimensie, het luidt namelijk als volgt: “De officiële
controles worden zo veel mogelijk zodanig uitgevoerd dat de administratieve lasten en de verstoring
van het werk van de exploitanten tot het noodzakelijke minimum worden beperkt, zonder dat dit de
doeltreffendheid van die controles nadelig beïnvloedt”22. In de proportionaliteit van de CoVo wordt
dus ook verwacht dat er tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden met de kosten die de
gecontroleerde maakt.
De laatste grote eis die de CoVo stelt, betreft het geven van sancties. In de CoVo wordt namelijk
voorrang gegeven aan herstellende sancties boven bestraffende sancties in artikel 137 lid 1:
“verlenen de bevoegde autoriteiten voorrang aan acties die moeten worden ondernomen om risico's
voor de gezondheid van mensen, dieren en planten, voor het dierenwelzijn of, wat ggo's en
gewasbeschermingsmiddelen betreft, ook voor het milieu, weg te nemen of in te perken.” Dit sluit
bestraffende sancties naast herstellende niet, maar geeft wel richting aan de werkwijze van een
toezichthouder. Deze richting wijst naar een werkwijze die eerst de gevolgen van een overtreding
oplost alvorens te kijken of straffende maatregelen jegens hen moeten worden getroffen.
Een interessante afwezigheid in de CoVo is dat er geen dwangmiddelen worden geven aan de
toezichthouder, zoals last onder dwangsom en bestuursdwang.
Ondanks de hierboven genoemde verschillen is het belangrijk om er op te wijzen dat de CoVo en
Awb niet in conflict met elkaar hoeven zijn. De verschillen zitten hem in de verwoording en hoe dit
kan worden geïnterpreteerd. Daardoor is ook een interpretatie mogelijk waarin beide wetten elkaar
minder tegenspreken. Om hier een oordeel over te geven is het nodig om de uitvoering in praktijk te
zien. Voor de rest van deze thesis zullen we ervan uitgaan dat er geen conflict is tenzij dit blijkt uit de
verworven informatie of als dit nodig is voor discussie.
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2.5 Samenvatting wetgeving
Na de wetgeving te hebben besproken, is het duidelijk waar de NVWA zijn bevoegdheden verkrijgt.
Het gros wordt indirect verkregen door de Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders
warenwet voor levensmiddelen. Indirect omdat deze niet bevoegdheden verschaft maar de positie
van toezichthouder voor voedingsmiddelen aan de NVWA. Hierdoor krijgen de toezichthoudende
ambtenaren binnen de NVWA de bevoegdheden genoemd in de Warenwet en Awb. Maar de Awb en
Warenwet zijn niet alleen op deze manier gelinkt, zo moet het vermeld worden dat de Warenwet wel
de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen geeft maar geen definitie geeft voor wat
bestuursdwang inhoudt. Deze definitie wordt gegeven door de Awb in artikel 5:21. De Awb en
Warenwet werken zo samen. De Warenwet geeft alleen nieuwe bevoegdheden wanneer deze nog
niet in de Awb staan. Deze samenwerking is minder sterk aanwezig ten aanzien van CoVo, maar dit is
te verwachten aangezien in tegenstelling tot de Awb en Warenwet de CoVo door een ander instituut
is gemaakt. De CoVo heeft veel overeenkomsten met de Awb en geeft de NVWA veel van dezelfde
bevoegdheden. Een belangrijke bevoegdheid die de CoVo niet geeft, is bestuursdwang. Dit is van
belang omdat bestuursdwang een toezichthouder meer tanden geeft in het uitvoeren van zijn taak.
Deze afwezigheid is interessanter als men bedenkt dat de verplichting in de CoVo om een gevaarlijke
situatie te verhelpen moeilijk is zonder bestuursdwang, aangezien het betekent dat de
toezichthouder beperkt is tot het uitvoeren van sancties om zo de gecontroleerde aan te zetten om
de situatie te verbeteren.
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3. Aansturing aan de NVWA
De NVWA valt onder de invloed van verschillende ministeries. Het meest voor de hand liggende
ministerie is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit omdat de NVWA
direct onder de LNV valt. Maar ook andere ministeries hebben invloed op de NVWA, zoals het
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en heet ministerie van justitie en veiligheid
(J&V). Deze invloed komt meestal voort uit een invloed die deze ministeries hadden over een
onderdeel van de NVWA dat vroeger, voor het oprichten van de NVWA, een onafhankelijke autoriteit
was. Dit betekent niet meteen dat de invloed van een ministerie blijft, vaak gaat dit gepaard met het
feit dat de taak die de NVWA en/of een divisie uitvoert onder het werkterrein van het ministerie valt,
en wordt er dus een regeling gemaakt om een soepele samenwerking te regelen. Deze regeling kan
op veel manieren vorm worden gegeven in officiële documenten zoals wetten, ministeriële
documenten of kamer brieven. Ook gaan we een snelle blik werpen op de geschiedenis van de NVWA,
directie van de NVWA of autoriteiten die later via fusie tot de NVWA werden gevormd23.
Voordat we kijken naar andere ministeries laten we eerst kijken naar het LNV. Dit ministerie bestaat
sinds 2017 weer, hiervoor bestond het ook van 1935 tot 2010. In 2010 werd het samengevoegd met
het Ministerie van Economische Zaken tot het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI).
De NVWA viel onder dit ministerie toen het werd opgericht, echter de invloed van dit ministerie
heeft een langere geschiedenis. Verschillende autoriteiten die zouden worden samengevoegd tot de
NVWA vielen onder de invloed van VWS of LNV. Dit gaat terug tot de Rijkdienst voor de keuring van
Vee en Vlees (RVV) die onder de LNV viel tot 2002 wanneer zij ondergebracht werd bij de
Keuringsdienst van Waren (KvW), en de KvW en RVV werden ondergebracht bij LNV in 2006 toen ze
werden gefuseerd tot de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De VWA werd later door een fusie met
de Algemene Inspectie Dienst (AID) en Plantziektekundige Dienst (PD) in 2010 gefuseerd tot de
NVWA onder het ministerie van ELI. Je kan zien dat de NVWA en LVN een lange geschiedenis hebben.
Deze geschiedenis is niet zonder enige controverse. Hoewel deze controverse vooral gold onder
specialisten en medewerkers. Voordat de KvW onder het LNV viel was zij ondergebracht bij VWS. De
overgang van VWS naar LNV werd gezien als een verandering in visie. Waar de VWS werd gezien als
te werken vanuit volksgezondheid, terwijl LNV werd gezien als een export ministerie dat meer werkte
vanuit economische perspectief24. LNV heeft veel invloed over de NVWA om twee redenen. De
eerste is dat de NVWA is ondergebracht bij LNV en dus wanneer niet anders aangegeven zal LNV
invloed uitoefenen op het beleid. De andere is dat de NVWA zijn bevoegdheden als mandaat
verkrijgen en dus de verantwoordelijkheid nog steeds bij het LNV ligt, hierdoor houd de LNV het
recht invloed uit te oefenen op het beleid van de NVWA25.
Naast de LNV is VWS het ministerie dat de meeste invloed uitoefent op de NVWA. Dit is niet
verrassend als je bedenkt dat de KvW tot 2006 bij de VWS was ondergebracht. Hierdoor heeft VWS
een lange geschiedenis en ervaring op het gebied waar de NVWA actief op is, vooral de gebieden die
overeenkomen met het werkgebied van de voormalige KvW. Hiervan uit zal het niet verbazend zijn
dat de NVWA actief is op gebieden die vallen binnen het werkgebied van VWS en dus dat VWS een
vinger in de pap heeft bij de NVWA als gevolg. Echter om overlap van bevoegdheden te voorkomen
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Marcel van Silfhout, Uitgebeend.[15]
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Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse [...] van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.[3]
24

18

zijn de verantwoordelijkheden van VWS en LNV in overleg verdeeld26. Volgens deze verdeling heeft
het VWS ten aanzien van voedselveiligheid de verantwoordelijkheid over primaire productie van
voedingsmiddelen en de uitvoer, invoer, het verhandelen, behandelen of bereiden van alle soorten
voedingsmiddelen. Voor het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden heeft VWS invloed op de
NVWA.
Voor de invloed van J&V geldt dit voor de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) die vroeger de
Algemene Inlichtingen Dienst (AID) was. Deze invloed is geregeld via de Wet bijzondere
opsporingsdiensten, aangezien de IOD een bijzondere opsporingsdienst is. Deze wet geeft het
ministerie van J&V de macht om leiding te geven over het uitvoeren van de taak van de IOD, en dus
invloed uitoefenen over de IOD. De ratio achter deze invloed is dat in zijn taak de IOD strafrechtelijk
onderzoek uitvoert wat leidt tot een vervolging door het Openbaar Ministerie (OM) dat onder J&V
valt, en dus samenwerken en afstemming van beide partijen is hierdoor zeer wenselijk.
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4. Aansturing vanuit de NVWA op de COKZ
4.1 COKZ algemeen
Het Centraal Orgaan voor de Kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel (COKZ) is een
controleorganisatie die toezicht houdt in de zuivel, pluimveevlees- en eierenindustrie op de primaire
productie locaties. Het bestaat uit twee diensten de COKZ voor de zuivel industrie en de Nederlandse
Controle Autoriteit Eieren (NCAE) voor eieren en pluimveevlees27. Het is opgericht op initiatief van de
zuivelsector en de overheid. Dit vond plaats in 1994 via een fusering van het Centraal Orgaan
Zuivelcontrole (COZ), het Centraal Orgaan Melkhygiëne (COM) en de regionale organen voor
melkhygiëne en in 2012 de stichting controlebureau voor pluimvee, eieren en eiproducten. Het is
een privaatrechtelijke stichting. Dit betekent dat het niet door de overheid is geconstitueerd maar
door een overeenkomst (hoewel een van de partijen van deze overeenkomst de overheid was). Het
COKZ is dus ook geen overheidsinstelling zoals de NVWA, echter heeft het wel een nauwe
samenwerking met verscheidende ministeries en de NVWA.

4.2 Invloed Ministeries en NVWA
4.2.1 Ministeries
Hoewel het COKZ een onafhankelijke organisatie is hebben verschillende organisaties toch invloed op
de stichting. Deze invloed komt vaak in de vorm van een eis in de wet om instemming van een
andere organisatie te hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de benoeming van de voorzitter en
bestuursleden van het COKZ de goedkeuring dan wel instemming van de ministers van LNV en VWS
behoeft. Hoewel dit niet betekent dat de Ministeries direct invloed kunnen uit oefenen op het COKZ,
kunnen ze voorkomen dat personen die ze niet gekwalificeerd vinden in het bestuur komen. Deze
invloed is gegeven aan de ministeries omdat het COKZ werkt binnen hun beleidsterrein en dus een
vorm van invloed willen hebben over het COKZ, maar deze invloed mag niet de onafhankelijkheid van
het COKZ in gevaar brengen. Het goedkeuren van bestuursleden is een goede balans omdat de
ministeries niet de kandidaten zelf kunnen kiezen, alleen kandidaten die ze niet adequaat vinden
kunnen ze afkeuren.
4.2.2 NVWA
De werkterreinen van de NVWA en COKZ zijn erg nauw verbonden en kunnen zelfs overlappen. Dit
leidt tot nauwe samenwerking tussen de NVWA en COKZ. Binnen deze samenwerking heeft de
NVWA een iets hogere plaats. Het duidelijkste voorbeeld hiervoor is te vinden in het
Warenwetbesluit aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ28. Hierin staat dat de InspecteurGeneraal (IG) van de NVWA de directeur van het COKZ algemene of bijzondere aanwijzingen kan
geven over de uitvoering van de werkzaamheden van het COKZ. Daarnaast moet het COKZ elk jaar
een werkplan voorleggen aan de NVWA. Dit werkplan moet binnen twee maanden worden
goedgekeurd. Wat er gebeurt als dit niet het geval is staat niet in het besluit.
Dat de NVWA iets meer macht heeft binnen de samenwerking is niet heel verassend. Ten eerste is
het een grotere organisatie met meer mankracht en kennis die daarmee komt. Ook is de NVWA een
overheidsinstelling en het COKZ niet, dus zal binnen wetten meer macht bij de NVWA gelegd worden.
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Warenwetregelling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ.[39]
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Ook speelt de perceptie van het buitenland hier mee sinds veel landen een voorkeur hebben voor
een toezichthouder die deel is van de staat en niet een private instelling is.
Het verhaal hierboven suggereert misschien een machtsspel tussen de NVWA en het COKZ. Dit is
echter niet het geval. Nauwe samenwerking is een vereiste voor goede en efficiënte handhaving,
aangezien als deze er niet is er onduidelijkheid ontstaat. Zonder overleg kunnen dubbelen en
onnodige controles plaatsvinden die de kosten voor de sector verhogen zonder daar betere
veiligheid tegenover te stellen. Ook kan zo voorkomen worden dat beide instellingen met
verschillende maten meten en hiermee verwarring zaaien onder ondernemers.
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5. Strategie
In dit hoofdstuk gaan we een kijk nemen op de strategie die de NVWA hanteert bij het uitvoeren van
zijn taken. Met strategie wordt bedoeld het beschreven doel en de inzet van middelen dit doel te
bereiken. Het opmaken van de strategie is een vereiste, aangezien in de Awb het een verplichting is
om een beleidsvisie te hebben. Voor de NVWA kan dit terug worden gevonden in het toezichtkader
en het interventiebeleid. In de rest van dit hoofdstuk gaan we eerst het toezichtkader van de NVWA
nader bekijken en daarna wordt deze vergeleken met het handelen van de NVWA in de casus van de
salmonella in zalm en de fipronil crisis.

5.1 Toezichtkader
In het toezichtkader wordt door de ministeries neergezet hoe zij verwachten dat de NVWA te werk
gaat en welke houding het neemt ten aanzien van zijn taken. Het eerste dat besproken moet worden
is de definitie van toezicht en handhaven die door het toezichtkader wordt gehanteerd. Namelijk29:
"Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de gestelde wettelijke eisen,
het zich vervolgens vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren."

"Handhaving is gericht op het ‘doen naleven’ en omvat het gehele spectrum van activiteiten dat is gericht op het laten
voldoen aan de eisen die aan een zaak of handeling worden gesteld. In de praktijk is het gericht op het beïnvloeden van het
gedrag van niet-nalevers. Het is een verzamelnaam voor activiteiten die zijn gericht op het bewerkstelligen van een goede
naleving of een goede kwaliteit. De activiteiten lopen uiteen van het verlenen van nalevingshulp tot het sanctioneren."

Het belangrijkste uit deze definitie is in het begin, dat handhaving gericht is op het doen naleven. Dit
betekent dat de taak van de NVWA niet direct gericht is op het straffen van overtreders, maar het
motiveren van bedrijven om zich aan de regels te houden, wat straffen kan bevatten. Dit geeft ons
dan ook direct het doel van de NVWA namelijk het doen laten naleven van de wettelijke eisen.
Voor het opmaken van een strategie voor het toezicht en handhaven gaat de NVWA uit van het idee
dat het niet de middelen noch de tijd heeft om alles te controleren. De strategie die de NVWA maakt
is dus ook het antwoord op de vraag hoe met beperkte middelen het doel te bereiken. Het antwoord
van de NVWA is risico-gericht te werk te gaan. Het idee hierachter is simpel. Door risico onderzoek
uit te voeren weet men waar de grootste kans bestaat dat er iets fout gaat en dus waar men de
meeste aandacht voor moet hebben.
De NVWA erkent is zijn toezichtkader twee risico’s waar het rekening mee houdt, het risico op een
overtreding en het risico voor de volks- of diergezondheid en milieu. Op het eerste gezicht lijkt dit
een goede aanpak, de beperkte middelen moeten toch ingezet worden waar overtredingen worden
gemaakt en bij voorkeur daar waar de overtreding het meeste gevaar met zich mee brengt. Er moet
alleen vermeld worden dat risico gevaar maal kans is, en dus dat de standaard-definitie van risico
niet gebruikt wordt voor de genoemde risico's. Aangezien onder de standaard-definitie risico kans op
overtreden maal ernst van overtreding (gevaar voor volksgezondheid) zou zijn.
Maar de NVWA noemt meer acties die het onderneemt om zijn efficiëntie te verbeteren. Dit begint
met het werken met de nieuwste technologieën en ICT. Hoewel we hier niet meer ingaan op ICT zal
dit wel gebeuren in de casussen en is het dus belangrijk om te melden dat de NVWA zelf technologie
en ICT belangrijk acht.
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Naast ICT wordt er ook ingezet op samenwerking met andere autoriteiten. Dit om onnodige inspectie
te voorkomen, waarbij beide autoriteiten een inspectie uitvoeren waar een genoeg is. Hierdoor
komen de beperkte middelen vrij om andere activiteiten uit te voeren. Maar de samenwerking gaat
verder, voornamelijk op toezicht. Sinds een overtreding die tijdens het toezicht gevonden kan
worden kan vallen onder het handhavingsgebied van een andere autoriteit. Door goede
samenwerking kan hierdoor sneller worden ingegrepen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking
met de GGD en RIVM ten aanzien van voedselinfecties en vergiftigingen. Deze samenwerking is vast
gelegd in een draaiboek30. Dit laat ook zien dat de samenwerking een gestructureerde vorm heeft.
Dit risico gericht toezicht wordt in het toezichtkader samen gevat in de zijn “zacht waar het kan, hard
waar het moet”. Dit betekent dat de NVWA waar mogelijk zachte sancties gebruikt, zoals
waarschuwingen, herinspecties en overleg. Maar waar nodig hard ingrijpt met boetes, sluiting en
andere sancties. Risicobeoordeling geeft de NVWA een indicatie van hoeveel speelruimte die het
heeft voor een zachtere aanpak. Bij een hoog risico is er minder ruimte dan bij een laag risico en dus
zal er harder worden aangepakt.

5.2 Interventiebeleid
In tegenstelling van het toezichtkader is het interventiebeleid door de NVWA zelf opgesteld. Het is
opgesteld op basis van de wet- en regelgeving en volgt de beleidslijn van het toezichtkader. Het
dicteert de actie die de NVWA onderneemt in geval van een overtreding. Over het algemeen wordt
er niet afgeweken van het interventiebeleid tenzij anders in de wet beschreven. Het beleid bestaat
uit twee delen, het algemene deel en het specifieke deel. In het algemene deel wordt het
standaardbeleid neergezet dat gevolgd wordt. Het specifieke beleid werkt als een toevoeging aan het
standaardbeleid met een specifiek beleid voor verschillenden toezicht gebieden zoals vlees, chemie,
dierproeven, etc. We gaan allebei nader bekijken.
5.2.1 Algemeen interventiebeleid
Het algemene interventie beleid begint met het benoemen van het doel van het interventie beleid.
Twee doelen worden neergezet, namelijk:
"Het Algemeen Interventiebeleid NVWA beschrijft het beleid dat de NVWA toepast om
geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving tijdens toezicht, keuring, inspectie en
productonderzoek te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen"31.
"Het Algemeen Interventiebeleid beschrijft de methode of de werkwijze waarmee de NVWA de toe
te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en aan de risico’s die
verbonden zijn met het proces en/of het product waarmee de desbetreffende ondernemer of
persoon zich bezighoudt."23

In deze doelen zie je de definitie van handhaving uit het toezicht kader, en net als bij die definitie is
het belangrijk om op te merken dat het doel niet is om te straffen maar om overtredingen te doen
opheffen en herhaling te voorkomen. Het verschil met het toezichtkader is ook duidelijk aangezien
het interventiebeleid alleen gericht is op wat er gebeurt wanneer er een overtreding is geconstateerd
terwijl het toezichtkader ook het voorkomen van overtreding als doel had.
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5.2.1.1 Passende interventie
Een belangrijk deel van het doel en dat ook uitgewerkt wordt, is het toepassen van een passende
interventie. Om tot een passende interventie te komen verdeelt de NVWA overtredingen in
verschillende overtredingen klasse namelijk:




klasse A en B: (zeer) ernstige overtredingen/of misdrijf.
klasse C: overtreding
klasse D: geringe overtreding

Het eerste dat opvalt, is dat klasse A en B voor de zelfde ernst gelden. Het verschil tussen een klasse
A en B is ook niet de ernst van de overtreding maar bij wie de regie voor de interventie ligt. Bij klasse
B is dat de NVWA terwijl het bij A bij de IOD wordt neergelegd en dus in het verlengde ook bij het
Openbaar Ministerie. In het kort houdt een klasse A een strafrechtelijke interventie in en een klasse
B een bestuursrechtelijke interventie. Het is dus mogelijk dat een overtreding zowel een interventie
krijgt uit klasse A en B, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijke interventie.
Elke klasse heeft andere normen voor de interventie die wordt toegepast, maar ook voor de
standaard follow-up en interventie bij herhaling. Wanneer een overtreding is ingeschaald bij een
klasse kan dit nog steeds worden veranderd als nieuwe informatie over de overtreding bekent wordt.
We gaan nu kort elke klasse bespreken beginnend bij de laagste:
Klasse D, geringe overtreding:
Dit is een overtreding met een gering karakter, vaak is de overtreding makkelijk op te lossen en heeft
het weinig negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu. Echter bij voortduring of herhaling is er een
toename van risico en kan het worden opgeschaald naar een klasse C. De interventies bij eerste
constatering die voor klasse D worden gebruikt is nalevingshulp en een vastlegging in dossier. Er is
geen geplande follow-up inspectie. Bij herhaling wordt de interventie verhoogd door
waarschuwingen en herinspecties, nalevingshulp en mogelijke opschaling naar een klasse C.
Klasse C, overtreding:
Dit is een overtreding die niet als ernstig kan worden bestempeld maar wel zo ongewenst is dat het
verholpen moet worden en herhaling moet worden voorkomen. De interventie bij eerste
constatering is een waarschuwing en nalevingshulp en waar nodig een corrigerende interventie. Een
klasse C heeft altijd een follow-up in de form van een herinspectie binnen 3 maanden. Bij herhaling
wordt met corrigerende en sanctionerende interventies ingegrepen.
Klasse B, (zeer) ernstige overtreding:
Klasse B betreft overtredingen die in die mate ernstig zijn dat corrigerende en/of sanctionerende
interventie bij eerste constatering moet plaatsvinden. Bij eerste constatering moet hiernaast ook
meteen worden gekozen om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk in te grijpen. Klasse B heeft altijd
een follow-up in de form van een herinspectie binnen 3 maanden. Bij herhaalde overtredingen kan
naast meer corrigerende en/of sanctionerende interventie ook een gerichte aanpak worden gedaan.
Verscherpt toezicht op de overtreder is hier een voorbeeld van. Ook kan het verhoging naar een
klasse A worden gedaan, wat strafrechtelijke vervolging inhoudt.
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Klasse A, (zeer) ernstige overtreding:
Klasse A heeft veel overeenkomsten met B en ik zal hier dan ook alleen de verschillen noemen. Voor
de overtreding kan men er van uit gaan dat naast de ernst het vaak ook een erg complexe
overtreding is die diepgaand onderzoek vereist. Een typische voorbeeld is voedselfraude. Zoals al
eerder genoemd ligt bij klasse A de regie bij de IOD, echter mocht de IOD het nodig achten dan kan
het verlaagd worden naar een klasse B. Bij eerste constatering kan dezelfde interventie plaatsvinden
als bij een klasse B. Er vindt echter altijd een strafrechtelijk onderzoek plaats. De follow-up is altijd
een verscherpt toezicht. Dit kan herinspectie binnen 3 maanden betekenen maar andere vormen
kunnen worden gebruikt in overleg met het IOD en OM. Bij herhaalde overtredingen kunnen
strengere interventies plaatsvinden, verscherpt toezicht en strafrechtelijk vervolging.
Voor de verduidelijking van de hierboven gemaakte uitleggen is het misschien handig om kort een
paar begrippen uit te leggen:
nalevingshulp: Nalevingshulp is het geven van informatie en aanwijzingen aan de ondernemen om
hem te helpen met het begrijpen van de overtreding en hoe tot naleving te komen. Het kan zowel ter
plekken mondeling als schriftelijk achteraf worden gegeven. Nalevingshulp is bedoeld om de
ondernemer te helpen, maar zal niet technisch inhoudelijke, bedrijfsvoering- of organisatiegerichte
vragen beantwoorden. Dus zal vaak de ondernemer zelf nog meer informatie moeten vergaren om
tot naleving in praktijk te komen. Nalevingshulp wordt niet gegeven aan bewuste niet-nalevers.
Verschil corrigerende en sanctionerende interventie: het verschil tussen deze twee interventies is het
doel. Een corrigerende interventie is een interventie die de overtreding ongedaan wilt maken terwijl
een sanctioneerde de overtreder "pijn" wilt doen. Het is dus vergelijkbaar met bestraffende en
herstellende sancties.
Binnen de klasse zelf is er ruimte om verschillende interventie toe te passen. Welke interventies de
NVWA toepast wordt via een lijst van punten bepaald. Deze lijst is als volgt32:






De mogelijke gevolgen van die overtreding.
De omstandigheden waaronder die overtreding is begaan.
Het gedrag van de overtreder. Hierbij gaat het om nagelaten of onwenselijk gedrag om
naleving van het wettelijk voorschrift mogelijk te maken.
De voorgeschiedenis.
Het subsidiariteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel; daarbij wordt de interventie
toegepast die het minst ingrijpend is en het best past bij het bereiken van het gestelde doel.

De boven genoemde klassen worden ook toegepast tijdens een crisis. Echter tijdens een crisis wordt
het handboek crisismanagement toegepast, en kan van de in de klasse aangegeven interventie
worden afgewezen wanneer dit voor de specifieke situatie nodig is.
De passende interventie is een verwezenlijking van de “zacht waar het kan, hard waar het moet”
motto dat in het toezichtkader is geïntroduceerd. De verschillende schalen geven weer waar in de
praktijk men zacht kan zijn en waar men hard moet zijn.

32

NVWA, Uitgangspunten bepalen juiste interventie.[27]

25

5.2.2 Specifiek interventie beleid:
Het specifieke interventie beleid is een toevoeging op het algemene interventie beleid. Het is
opgedeeld in verschillende onderdelen en geeft de volgende toevoegingen. We zullen de specifieke
interventiebeleid globaal maar niet in detail bekijken. Dit omdat de details meer van toepassing zijn
op het specifieke product waar het beleid over gaat en niet op het beleid zelf. In deze zin kan je het
specifieke interventiebeleid vergelijken met de warenwetbesluiten.
Per onderdeel wordt voor verschillende overtredingen neergezet onder welke klasse ze vallen en wat
de interventie specifiek zijn, dus niet corrigerende interventie maar recall bijvoorbeeld.
Per onderdeel wordt waar nodig speciale regels en interventie neergezet. Een voorbeeld hiervan is
dat bij bijzondere eet- en drinkwaren alle producten met een overtreding met betrekking tot de
samenstelling dit product direct niet meer mag worden uitgeleverd aan het winkelkanaal ongeacht
de klasse van de overtreding.
Per onderdeel worden de nationale en Europese wetten die toepasbaar zijn opgesomd. Hier komt
weer duidelijk naar voren dat de Europese wetgeving vooral standaarden zet en de nationale
wetgeving bevoegdheden toekent. Maar ook de rol van de Warenwet als kapstok komt naar voren,
aangezien het meeste interventiebeleid zowel de Warenwet als specifieke warenwetbesluiten noemt
voor het onderdeel. Dit betekent dat de wettelijke onderbouwing van het beleid bestaat uit de
Warenwet, voor het recht om toezicht uit te oefenen, en warenwetbesluiten en Europese
verordeningen, om de standaarden neer teleggen die overtreden worden. Dit komt overheen met
wat er gevonden werd toen we de wetgeving eerder in deze thesis bekeken.

5.3 Vrijheid in het bepalen van strategie
Een interessant punt om dieper op in te gaan na het onderzoeken van de strategie van de NVWA is
hoeveel vrijheid er was voor de NVWA om het zelf in te vullen.
De eerste beperking en meest logische is de beperking in welke toezichtgebieden de NVWA toezicht
houdt. De NVWA krijgt vanuit de wet dan wel de ministeries opgelegd welke gebieden onder zijn
toezicht vallen, en heeft niet de keus om hier geen toezicht te houden. Hoewel men zou verwachten
dat de NVWA wel vrijheid heeft in de indeling van zijn toezichtsgebied, is dit ook in zekere mate
beperkt. De hierboven genoemde toezichtskader is opgesteld door de ministeries en niet de NVWA
zelf, maar moet wel gevolgd wordend door de NVWA. De grootste invloed die dit heeft op de vrijheid
van de NVWA om zijn eigen beleid te maken is dat het toezichtskader een definitie van toezicht bevat.
Volgens deze definitie moet de nadruk liggen op het doen naleven van de wet en niet het straffen
van overtreders en duwt dus de NVWA een duidelijke richting in.
Een andere beperking voor het invullen van een eigen strategie is de Europese wetgeving, vooral de
CoVo die twee grote beperkingen oplegt. De eerste is de eis dat controles risico-gericht moeten zijn.
Dit heeft een grote invloed op de verdeling van de middelen, aangezien aan de hand van een
risicobepaling de controle frequentie wordt bepaald, en hoe controles worden verdeeld, invloed
heeft op de verdeling van beschikbare middelen. Het is vanzelfsprekend dat niet alle middelen op
deze manier worden verdeeld maar de invloed moet niet onderschat worden. De tweede beperking
die de CoVo oplegt is dat er een voorrang is voor herstellende sancties boven bestraffende sancties.
Hiermee beïnvloedt de CoVo direct de werkwijze van de NVWA in hoe het zijn taak uitvoert. Dit valt
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terug te zien in de interventiegraad die de NVWA gebruikt, waarin in nalevingshulp vaak gebruikt
wordt.
De meeste vrijheid die de NVWA heeft voor zijn eigen beleid zit hem dus in hoe zij toezicht houdt. Dit
is voornamelijk terug te zien in het algemene toezichtbeleid. Hierin is een groot gedeelte gewijd aan
hoe een passende interventie wordt gekozen. Met uitzondering van de CoVo heeft de NVWA hier de
meeste vrijheid om zijn beleid te maken.

5.4 Theorie achter NVWA toezichtbeleid
Nu de strategie van de NVWA bekeken is, is het interessant om te kijken of het zich op een theorie
baseert. De meest waarschijnlijke theoretische basis is de responsive regulation theorie van John
Braithwaite 33 . Responsive regulation (responsieve regelgeving) legt er veel nadruk op dat
toezichthouders pas straffend optreden als overtuigen niet werkt. Dit heeft een sterke overeenkomst
met het basis principe van “zacht waar het kan, hard waar het moet”. De gedacht achter deze aanpak
binnen de responsive regulation is dat voor effectief toezicht vertrouwen tussen de toezichthouder
en de gecontroleerde belangrijk is. Het te snel grijpen naar straffen kan dit vertrouwen schaden. Om
dit te voorkomen is het belangrijk om pas te straffen als er geen andere optie is. Deze theorie is
weergegeven in de toezicht-Piramide, waar men onderaan de piramide begint en steeds een stap
omhoog neemt als de huidige stap niet het gewenste effect heeft. Een voorbeeld van zo'n piramide is
te zien in figuur 1 en 2.

Figuur 1 regelgevende strategie piramide

Figuur 2 handhavings strategie piramide

Dit piramide-systeem lijkt erg op de het klassensysteem dat de NVWA toepast voor de handhaving
waarbij een klasse D een herinspectie krijgt en nalevingshulp. Terwijl een klasse A een strafrechtelijke
vervolging krijgt.
Naast het toepassen een piramide is ook de houding van de toezichthouder belangrijk voor de
responsive regulation theorie34. Dit is belangrijk omdat het toepassen van een piramide alleen werkt
als de gecontroleerde ook het idee heeft dat de toezichthouder hem probeert te overtuigen en niet
te straffen. Een belangrijk gegeven hierin is de houding die de toezichthouder heeft tijdens het geven
33
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van straffen of tijdens de poging tot overtuiging. De houding die de toezicht houder inneemt is
echter zeer specifiek voor elke situatie, en is dus niet opgenomen in het beleid en strategie van de
NVWA.

5.5 Risicogericht
Een van de standpunten van de NVWA is dat zij risico-gericht te werk gaat om zo effectief mogelijk
om te gaan met zijn beperkte middelen. Om na te gaan of dit in praktijk gebeurt, vergelijken we
inspectie met aantal maatregelen. De informatie hiervoor halen we uit het Multi-annual national
control plan (MANCP), dit is een jaarverslag van de NVWA. In het Multi-annual national control plan
(MANCP) wordt geen directe melding over deze aanpak gemaakt, echter kan je wel gegevens
hierover verzamelen. Om dit te doen gaan we de verdeling van het aantal inspecties vergelijken met
het aantal maatregelen.
In verband met het idee achter risico-gericht toezicht verwachten we een daling of gelijk blijven van
het aantal inspecties en een verschuiving hoe de inspectie verdeeld zijn. Dit omdat als door de jaren
heen de NVWA meer informatie en kennis opdoet, zij een beter inzicht krijgt in waar de risico's liggen
en de inspectie verlegt naar plekken waar meer risico is vanuit plekken waar minder risico's zijn. Als
er effectief risico-gericht toezicht wordt gehouden kan er zelfs een reductie in inspecties zichtbaar
worden omdat het risico gedekt kan worden met minder maar beter gerichte inspecties. Het
vergelijken van het totaal aantal inspecties met de verdeling over de verschillende sectoren wordt
gedaan omdat zelfs als het totaal aantal inspecties niet daalt, zou er toch een verschuiving in de
verdeling van inspectie over de verschillende sectoren zijn om verschuivingen in risico's aan te
pakken. Voor het aantal genomen maatregelen verwachten we een stabilisatie of toename. Dit
omdat als de NVWA een beter inzicht in krijgt in de risico's en doelgerichter inspecteert, zij even vaak
een overtreding zal vinden. In kort verwachten we dat de ratio van maatregelen per inspectie
toeneemt.
De gegevens die we gebruiken komen uit de MANCPs tot 2016. De MANCP van 2017 wordt buiten
beschouwing gelaten aangezien het niet een overzicht van maatregelen per sector. De informatie
begint vanaf 2012 wat het jaar is dat de NVWA door fusie is opgericht. In tabel 2 zijn de inspecties
per domein weergegeven, in tabel 3 het aantal maatregelen en in tabel 1 is het totaal van beide met
de ratio maatregelen per inspectie.
Het eerste dat opvalt, is dat zowel het totaal aantal inspecties als maatregelen toeneemt. Echter is er
wel een toename in de ratio. Dit is binnen verwachtingen sinds dit als een teken van toenemende
effectiviteit van inspecties.
Jaar
maatregelen
inspecties
ratio

2012
14.448
141586
0,102

2013
15.888
140207
0,113

2014
19.157
147278
0,130

2015
18.733
145572
0,129

2016
22.059
160455
0,137

Tabel 1, totaal en ratio
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Inspecties
identificatie en registratie
dierengezondheid -preventie
dierenwelzijn
diervoeder
dierlijke bij producten
vlees
vleesproducten en samengestelde producten
import levende dieren en dierlijke producten
melk en zuivelproducten
eiersector
horeca, catering en retail
claims, bijzondere voeding
residuen en contaminanten in levensmiddelen
diergeneesmiddelen
gewasbeschermingsmiddelen
biologische producten
BOB's, BGA's en GTS
totaal

2012
2515
7231
11993
2031
5712
2320
7518
59159
993
872
29578
1865
2090
2502
1143
4064

2013
2521
7340
10240
1564
4307
3022
7235
59022
784
1028
30220
1734
3860
1156
1296
4878

141586

140207

2014
2316
6951
9359
1127
3655
2772
5349
60938
930
830
36403
1862
7529
620
868
4908
861
147278

2015
2028
6258
11889
1107
3804
3017
4670
60289
1166
729
33502
1613
7843
628
944
5148
936
145572

2016
1783
6723
12097
1896
3356
3736
6920
61279
1227
714
40833
1611
9772
645
1053
5805
1005
160455

Tabel 2, aantal inspecties per toezichtssector, MANCP

aantal maatregelen
Identificatie en registratie
diergezondheid - preventie
dierenwelzijn(tijdens transport
diervoeder
dierlijke bijproducten
vlees
vleesproducten en samengestelde
producten
import levende en dierlijke
producten
vis, visproducten en aquacultuur
melken zuivelproducten
eiersector
horeca, catering en retail
diergeneesmiddelen
claims, bijzondere voeding
gewasbeschermingsmiddelen
biologische productie
totaal

2012
1.315
59
693

2013
710
105
753

2014
1.301
976
989
599
300
757

2015
828
768
934
114
328
838
910

2016
848
190
1.430
251
415
1.120
1.114

102
118
1.466

296
330
1.407

291

393

436

546

396

200
0
2
9.276
102
438
260
126
14.448

413
48
12
10.385
258
325
222
231
15.888

287
48
14
11.869
133
414
242
792
19.157

304
58
14
11.172
281
361
153
1.124
18.733

248
179
29
13.985
193
368
214
1.079
22.059

Tabel 3, aantal maatregelen per toezichtsdomein, MANCP
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De verdeling van inspecties over de verschillende toezichtsectoren verandert wel, inconsequent. Met
een daling in inspectie voor diervoeders, dierlijke bijproducten identificatie en registratie, eiersector
en een toename in biologische producten, gewasbeschermingsmiddelen, residuen en contaminanten
in levensmiddelen, melk en zuivelproducten en vlees. De uitzonderingen zijn diervoeder,
dierenwelzijn en diergeneesmiddelen die eerst een daling vertonen en vanaf 2015 een toename. Ook
dit valt binnen verwachtingen met een verschuiving van inspecties naar meer risico sectoren. Ten
eerste laat dit zien dat de totale toename van inspectie niet betekende dat in alle sectoren het aantal
ook toenam, er is zelf spraken van een afnemen in sommige gevallen. Echter het consequent dalen
en stijgen in bepaalde gebieden roept alleen de vraag of dit te maken heeft met een risico-gericht
toezicht of dat het te maken heeft met het oprichten van de NVWA en gevolgen van de fusies.
De verdeling van het aantal maatregelen door de jaren heen is extremer. Er is een consequente
daling in gewasbescherming, claims en bijzondere voeding en vleesproducten en een stijging in alle
andere sectoren. Een stijging in maatregelen in sectoren waar het aantal inspecties daalt, is binnen
de verwachtingen van het toepassen van risico-gericht toezicht op langere termijn.

5.6 Boetes en NVWA
In zijn beleid maakt de NVWA gebruik van verschillende sancties, in dit hoofdstuk gaan we een vorm
van sanctie nader bekijken, de boete. Dit doen we vooral omdat boetes in eerste instantie een simpel
bestuur middel lijkt, maar in praktijk maar haken en ogen heeft. Door dit te nader te bekijken maken
we ook een instap om andere bestuursinstrumenten waarover de NVWA beschikt nader te bekijken.
5.6.1 Bestuurlijke boete
Een belangrijk punt om bewust van te zijn van te zijn is dat de NVWA alleen bestuurlijke boetes uit
deelt. Dit betekend dat de boetes onderbouwd zijn vanuit bestuursrecht en niet andere vormen van
recht zoals strafrecht. Dit geeft al een indicatie over het doel van de boetes.
5.6.2 Doel
Om verder te gaan over het doel van boetes is het interessant om een korte kijk te nemen naar de
verschillende sancties in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoewel sancties en boetes niet
synoniem zijn geeft het toch een duidelijk beeld van mogelijke doelen die men kan proberen te
bereiken via bestuurlijke sancties.
In de Awb worden twee soorten sanctie genoemd35: herstel en bestraffende sanctie. Een sancties
wordt altijd opgelegd vanwege een overtreding. Herstellende sancties worden opgelegd om het
wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding. Bestraffende sancties worden
opgelegd om een overtreder leed toe te brengen.
Aangezien boete en sanctie hier niet het synoniem zijn staat een bestuurlijke sanctie niet gelijk aan
een bestuurlijke boete, maar het geeft wel een goed idee wat de redenen voor het gebruik van
boetes kan zijn. Het moet wel opgemerkt worden dat er bij boetes meer overlap is van de twee
mogelijke doelen aangezien het middel (het moeten betalen met geld) het zelfde blijft, terwijl dat bij
sanctie niet het geval is. Bij sanctie kan men ook denken aan het vervangen van kapotte goederen,
(tijdelijk) sluiten van een productie locatie en andere maatregelen, waardoor het verschil tussen
doelen duidelijker wordt.
35

Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk5 artikel 5:2
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5.6.3 Voordeel van geld
Een voordeel van een boete is dat het uitwisseling is van geld. Dit heeft een paar voordelen,
beginnend met het feit dat iedereen geld heeft en niet kwijt wilt. Dit maakt het een goede standard
straf. Een ander voordeel van het gebruik van geld is dat het bedrag makkelijk kan worden veranderd
voor de unieke omstandigheden van de situatie. Dit maakt het mogelijk om flexibel te zijn met
straffen. Een voorbeeld is wat het sluiten van een productie locatie dat voor kleine bedrijven het
einde betekend terwijl grotere bedrijven dit wel kunnen opvangen. Maar dit is niet het enige
voordeel. Geïnde boetes zijn altijd bruikbaar voor de regering, aangezien geld bruikbaar is voor alle
onderdelen van de regering. Dit is niet het geval wanneer een andere straft wordt toegepast, zoals
bijvoorbeeld het tijdelijk sluiten van een bedrijf (niks te innen) of in beslag name van goederen (niet
alle goederen zijn bruikbaar).
Echter zijn er ook beperkingen, zoals het eerder genoemde voorbeeld met het sluiten van een
productielocatie. Om veiligheidsredenen moet productie worden stopgezet dan is een boete niet
toereikend en moeten er andere bestuursinstrumenten worden ingezet. Dit geeft een simpel
probleem weer voor het gebruik van boetes. Het in een motivator om de overtreder aan te zetten tot
veranderingen maar zet niet direct verandering in gang wat herstelsancties wel doen.
5.6.4 Factoren die hoogte boete bepalen
Zoals hierboven al werd genoemd, is een voordeel van een boete een bepaalde mate van flexibiliteit
van de hoogte van het te betalen bedrag. Naast de aard van de overtreding houdt de NVWA rekening
met de volgende factoren 36 : Grote van de onderneming, het financiële draagkracht van de
onderneming en recidive.
De grote van de onderneming is een voor zichzelf sprekende factor. Hoe groter een bedrijf is des te
hoger wordt de boete. Het omslag punt ligt hierbij op 50 medewerkers. Of je onder of boven deze lijn
valt kan er voor zorgen dat een boete tot wel 2 keer zo hoog is. deze lijn is ook opgenomen in
wetgeving37. Het idee achter dit verschil is dat grotere bedrijven een groter inkomen hebben en dus
een hogere boete vereist is om de gestelde doelen te bereiken.
Bij de Financiële draagkracht wordt juist gekeken of in een bepaalde situatie een boete moet worden
verlaagd vanwege bijzondere en/of zwaarwegende omstandigheden. Dit is om ervoor te zorgen dat
een boete niet zijn doel voorbij schiet, door onrechtvaardig hoog te zijn gezien de omstandigheden.
Des ondanks is er een limit op de verlaging van 50%.
De laatste factor is recidive. Deze factor heeft invloed op een mogelijk verhoging van een boete.
Hierbij wordt gekeken of de beboete al eerder is beboet voor soortgelijke overtredingen. Het idee
hierachter is dat als men al eerder een soortgelijke overtreding heeft begaan en nu weer, er niets
geleerd is en dus een hogere boete in orde is.
5.6.5 Hoogte boete
We hebben gekeken naar de gedachte achter boete maar nu gaan we ook kijken naar de hoogte die
boetes kunnen hebben. De NVWA heeft op zijn website hier een overzicht van dat opgenomen staat
in tabel 4.

36
37

NVWA, de hoogte van de bestuurlijke boete.[23]
Warenwet besluit bestuurlijke boete.[38]
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Het eerste dat opvalt, is de grote verschil dat er tussen de laagste boete en hoogste bestaat, van 50
euro tot 820.000 euro of zelf meer met 10% van de jaaromzet. Hoewel het grote verschil makkelijk te
verklaren is door het verschil in ernst van de overtredingen. Denk er hier aan dat de boete voor foute
energie waarde op een verpakking een andere zwaarte behoeft dan een fraude zaak die lange en
ernstige problemen voor de volksgezondheid kan hebben.

Wetgeving
Warenwet
Tabakswet
Geneesmiddelenwet
Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Wet dieren

Boetebedragen per overtreding variëren van
€ 525,00 tot € 820.000,00
€ 450,00 tot € 450.000,00
€ 450,00 tot € 450.000,00
€ 50,00 tot € 820.000,00 of, als dat meer is, 10%
van de jaaromzet
€ 500,00 tot € 2.500,00
€ 500,00 tot € 820.000,00 of als dat meer is, 10%
van de jaaromzet

Tabel 4, hoogte boeten bedrag per wet

5.6.6 Verschil boete en dwangsom
De boete kan verward worden met een dwangsom omdat beide een betaling in geld zijn. Het zijn
echter heel andere middelen. Het grootste verschil is het doel van een boete vergeleken met een
dwangsom. Het doel van een dwangsom is het aanzetten tot het uitvoeren van een bepaalde
specifieke actie. Terwijl een boete een straffende functie heeft ten aanzien tot een overtreding, een
actie die al is begaan. Een boete geldt dus voor acties in het verleden terwijl een dwangsom gaat
over nog uit te voeren acties. Een ander verschil is dat een boete een eenmalige sanctie is, terwijl
een dwangsom per tijdseenheid geldt tot dat verplichte actie is ondernomen.
5.6.7 Samenvatting
De boete is een op eerste zicht simpel middel, maar juist deze simpelheid maakt het tot een
bruikbare sanctie voor de NVWA. Een sanctie die makkelijk groot of klein te maken is en toepasbaar
is op elk soort overtreder.
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6. Opbouw NVWA
6.1 Algemene opbouw NVWA
De NVWA is ingedeeld in 5 directies. Directie handhaven, directie keuren, directie bedrijfsvoering,
directie CFO/Financiën en directie Strategie. De directie handhaven en de directie keuren houden
zich bezig met de toezichttaken van de NVWA. Directie CFO/Financiën en directie bedrijfsvoering
houden zich bezig met de interne werking van de NVWA. Directie Strategie houdt zich met beide
gebieden bezig.
Interessant om op te merken is dat de verschillende waren niet verdeeld zijn over de directie
handhaven en de directie keuren. Dit betekent dat beide directies zich bezig houden met dieren,
voedingsmiddelen en andere waren. De verdeling van taken is dus niet gebaseerd op goederen, maar
op de aard van de taak, of het een inspectie is, juridisch onderzoek of certificering. Certificering en
import vallen onder de directie keuren, terwijl alle andere toezichttaken onder Directie handhaving
vallen.
Naast deze directies heeft de NVWA een onafhankelijk afdeling, en een afdeling die onder de
verantwoordelijkheid van een ander ministerie valt dan de rest van de NVWA. Dit zijn respectievelijk
Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRo) en de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD).

6.2 IOD
De Inlichtingen en Opsporingsdienst(IOD) is een divisie binnen de NVWA met de taak van het
uitvoeren van strafrechtelijke opsporingsonderzoeken. Hieronder vallen grootschalige fraude met
vlees, subsidiefraude en de illegale handel in diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. De IOD
voert zijn taak uit in samenwerking met het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. In de
rest van deze paragraaf zullen we de IOD verder uitzoeken en bekijken.
Zoals hierboven genoemd, gaat de IOD over strafrechtelijk onderzoek, en heeft de functie als
bijzondere opsporingsdienst om deze taak uit te voeren. Als een bijzondere opsporingsdienst gelden
voor de IOD andere wetten en regelingen dan voor andere divisies binnen de NVWA. Om de positie
van de IOD binnen de NVWA beter te begrijpen zullen we deze wetten en regelingen nader bekijken.
6.2.1 Welke wetten en regelingen
6.2.1.1 Wet Bijzondere opsporingsdiensten
De meest voor de hand liggende wet om te bespreken is de Wet bijzondere opsporingsdiensten
(WBO), aangezien de IOD een bijzondere opsporingsdienst is. Deze wet geeft de IOD dan wel de
opsporingsambtenaar nieuwe bevoegdheden om zijn taak uit te voeren, zoals de bevoegdheid om
geweld te gebruiken met of zonder waarschuwing, de kleding van een persoon te doorzoeken, het
vastzetten van verdachte personen en dat de opsporingsambtenaar zijn taak in het hele land mag
uitvoeren38. Deze bevoegdheden zijn natuurlijk gebonden aan regels die misbruik ervan weerhouden.
Maar naast taken en bevoegdheden geeft de wet ook eisen aan de organisatiestructuur van de IOD.
Ten eerste moet de IOD een afzonderlijke bestuurlijke eenheid zijn binnen de organisatie waartoe
het behoort, en het aanstellen van het hoofd van de IOD kan pas na overleg met de minister van
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De bevoegdheden ontleent de dienst aan de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden hoofdstuk 2.[40]
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veiligheid en justitie. De minister van veiligheid en justitie krijgt ook de bevoegdheid om de
hoofdlijnen van het beleid van de IOD vast te stellen39.
6.2.1.2 Wet politiegegevens
Een andere belangrijke wet die grote invloed heeft op de werking van de IOD is de Wet
politiegegevens. Deze wet dicteert hoe er met politiegegevens om moet worden gedaan, met de
volgende definitie voor politiegegevens: “elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening
van de politietaak wordt verwerkt”40. Omdat strafrechtelijk onderzoek een politietaak is, vallen
persoonsgegevens die de IOD verwerft onder deze wet. Voor dit onderzoek is een complete
uitwerking van deze wet niet nodig. Het belangrijkste van deze wet is hoe informatie-uitwisseling
geregeld is, aangezien dit de meeste invloed heeft op de positie van de IOD binnen de NVWA. In het
kort wordt het uitwisselen van politiegegevens in de wet tussen instanties met politietaken makkelijk
gemaakt41, met het oog op het bevorderen van strafrechtelijk onderzoek. Echter in verband met het
beschermen van zowel privacy als strafrechtelijk onderzoek wordt het delen met instanties die geen
politietaak hebben gelimiteerd42. Hierdoor heeft de IOD een betere toegang tot politiegegevens dan
andere NVWA-divisies, echter is de informatie vanuit de IOD naar de rest van de NVWA beperkt.
6.2.1.3 Ander Wetten
Naast de bovengenoemde wetten zijn er meer wetten en regelingen die van toepassing zijn op de
IOD, echter zullen we deze niet verder uitwerken. Dit om verschillende redenen. De eerste is dat het
geen invloed heeft op de organisatie van de IOD, noch op de relatie die de IOD heeft binnen de
NVWA. Ten tweede omdat deze wetten geen tot weinig nieuwe bevoegdheden geven. Echter zou het
nalatig zijn om niet te vermelden dat er meer wetten gelden. Een paar van deze wetten zijn de Wet
op de economische delicten, het Wetboek van Strafvordering, de Wet bijzondere
opsporingsbevoegdheden, Politiewet, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel
Parket 2016 en Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD.
6.2.2 In de praktijk
Nu we gekeken hebben naar de gelden de wetten voor de IOD, gaan we nu kijken naar hoe dit
vertaald wordt in de praktijk. Hiervoor zullen we eerst kijken naar de plek die de IOD als organisatie
heeft en daarna naar een casus waar we kijken naar de werkwijze van de IOD. Voor de casus is het
fipronil incident van 2017 genomen. We hebben gekozen voor deze casus omdat het een vrij recente
casus is, en er een erg gedetailleerd onafhankelijk verslag van beschikbaar is43. Er moet wel vermeld
worden dat na deze crisis de NVWA onder de loep is genomen en hoogst waarschijnlijk zijn werkwijze
verandert. Echter, werkwijzen veranderen altijd. Daarom kiezen we nog steeds ervoor om deze casus
te gebruiken.
6.2.2.1 Binnen organisaties
De IOD valt binnen verschillende organisaties. De meest voor de hand liggende is de NVWA. In
overeenstemming met de WBO is de IOD een onafhankelijke bestuurlijke eenheid binnen de NVWA.
Hoewel de IOD wel onder de directie handhaving valt, is dit alleen organisatorisch. De leiding ligt bij
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Deze structuur is opgegeven door Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden hoofdstuk 4.[40]
Deze definitie komt uit de wet politie gegevens artikel 1 lid a.[41]
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de directeur van de IOD onder het gezag van het Openbaar Ministerie en in direct contact met de
Inspecteur Generaal NVWA(IG-NVWA)44.
De IOD valt onder het gezag van het OM mede doordat het deelneemt aan het functioneel parket.
Binnen dit parket is een onderdeel van het OM dat werk verricht op het gebied van fraude en
milieucriminaliteit. Voor de opsporing wordt binnen dit parket gebruik gemaakt van bijzondere
opsporingsdiensten, waar de IOD er een van is.
6.2.2.2 Casus Fipronil
De fipronilcrisis was een voedselschandaal, waarbij fipronil werd gevonden in eieren. Fipronil is een
insecticide dat schadelijk is voor de gezondheid en dus mag het niet terug worden gevonden in
etenswaar. De oorzaak bleek te zijn dat het bedrijf Chickfriend een mix gebruikte om kippenstallen
vrij te maken van bloedluis dat fipronil bevatte. Omdat Chickfriend niet het recht had fipronil te
gebruiken, en zij niet aan de klanten vermeldde dat zij dit deed, ook niet wanneer gevraagd naar de
inhoud van de gebruikte chemicaliën, kan men spreken van fraude.
Binnen de casus zien we de regelgeving goed in praktijk terug. Het eerste dat opvalt, is het feit dat de
IOD al voor het incident intensief contact heeft met het OM. Hier wordt er ook overlegd of er een
verder onderzoek moet komen na de eerste melding. Dit komt mooi overeen met de wettelijke
regeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Ook de interactie tussen de IOD en andere NVWA-divisies is interessant. Een belangrijke is dat de IOD
niet alle informatie deelt tijdens het incident. Dit in verband met het veiligstellen van het
strafrechtelijk onderzoek. Dit is in lijn met de Wet politiegegevens. Ook het feit dat de IOD de facto
verantwoordelijk was voor het onderzoek na de melding, omdat men ervan uit ging dat het nu een
strafrechtelijk proces was. Hierin ziet men terug dat de IOD als enige binnen de NVWA strafrechtelijk
onderzoek verricht wat in lijn is met de bevoegdheden die het heeft als bijzondere opsporingsdienst
die andere divisies missen.
Over het geheel genomen zie je in de casus de wetgeving prominent terug. We moeten echter wel
melden dat er binnen de casus ook kritiek was op het optreden van de IOD, vooral de erg strenge
interpretatie van de Wet politiegegevens wordt genoemd. Dit feit wordt versterkt door de angst dat
het delen van informatie negatieve gevolgen kan hebben voor een strafrechtelijk onderzoek. Uit het
onderzoeksrapport komt dan ook naar voren dat de IOD met uiterste terughoudendheid informatie
deelde. Het werd zelf door andere toezichthouders als een "black box" genoemd. Deze negatieve
beoordeling versterkt de problemen van het informatie delen, omdat men niet verwacht gevraagde
informatie te krijgen wordt de kans dat er naar informatie gevraagd wordt kleiner. Ook brengt het
problemen met verantwoordelijkheid met zich mee. Aangezien andere divisies verwachten dat een
onderzoek de verantwoordelijkheid is van de IOD nadat ze het hebben overgedragen. Het probleem
hier is dat als de IOD een strafrechtelijk onderzoek uitvoert sluit dit niet een bestuurlijk onderzoek
door een andere divisie uit.
6.2.3 Conclusie
De IOD is binnen de NVWA een unieke divisie die zich specialiseert in strafrechtelijk
opsporingsonderzoek. Hiertoe is wettelijk bepaald dat niet de NVWA maar de ministerie van justitie
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de leidende rol heeft over de IOD. Ook heeft de IOD bij wet bevoegdheden gekregen om zijn taak
beter uit te voeren zoals toegang tot politiegegevens en de bevoegdheid van opsporingsambtenaren
om geweld te gebruiken.
Hoewel deze unieke positie nodig is voor het uitvoeren van zijn taak brengt het ook problemen met
zich mee. Zo is in de casus te zien dat de IOD erg terughoudend is met het delen van informatie met
andere divisies van de NVWA. Dit heeft ertoe geleid dat de IOD niet als deel van de NVWA maar als
een aparte autoriteit wordt ervaren. Wat ook leidt tot problemen met wie verantwoordelijk is voor
het uitvoeren van een onderzoek. Vooral gelijktijdig onderzoek wordt vaak niet als optie gezien
hierdoor. Dit geeft het beeld dat hoewel de IOD intern goed werkt, er gewerkt moet worden aan de
communicatie met andere divisie binnen de NVWA.

6.3 BuRo
Binnen de EU is er een steeds grotere tendens om toezicht uit te oefenen aan de hand van risico,
zoals terug te vinden is in de Algemene Levensmiddelen Verordening. Nederland volgt deze trend
ook. Om risico gebaseerd toezicht uit te kunnen voeren is het nodig om risico bepaling en onderzoek
te verrichten. Om deze taken uit te voeren, werd het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek(BuRo)
opgericht. In deze paragraaf zullen we proberen de organisatie van BuRo weer te geven. Dit door
eerst naar de wettelijke bevoegdheden en eisen te bekijken, en daarna deze terug te vinden in de
praktijk. Voor de praktijk wordt gekeken naar de huidige organisatie structuur van de NVWA en de
casus fipronil incident 2017.
6.3.1 Wet risico beoordeling Nederlandse voedsel- en warenautoriteit
De eerste wet die besproken moet worden om BuRo te begrijpen, is de Wet risicobeoordeling
Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (WrNVWA). Hierin wordt een groot gedeelte van de
bevoegdheden en organisatorische benodigdheden van BuRo neergelegd. In het kort worden de
taken van BuRo in artikel 2 opgelegd en in artikel 3 t/m 5 wordt de onafhankelijkheid beschermd. In
artikel 6 t/m 9 wordt de grond gelegd voor een raad van advies die als taak heeft de
onafhankelijkheid van BuRo te beoordelen.
De taken die in artikel 2 aan het BuRo wordt gegeven zijn de volgende: het uitvoeren van
risicobeoordelingen op het gebied van voeding en voedsel en op het gebied van andere
consumentenproducten, het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van de uitvoering van risicobeoordelingen en het gevraagd en ongevraagd verstrekken van
adviezen naar aanleiding van risicobeoordelingen en onderzoek.
Hier vind je de eerste handhaving van onafhankelijkheid in de taak om naast gevraagd ook
ongevraagd adviezen te geven. Hierdoor hoeft het BuRo niet te wachten op een vraag en kan dus
meer proactief en onafhankelijk advies geven.
De onafhankelijkheid wordt verder uitgebreid in artikel 3 t/m 5. In artikel 3 is neergeschreven dat
werknemers in BuRo geen taken naast de taken in BuRo mogen hebben die voor een conflict van
belangen kan leiden. Zoals toezicht op naleving of opsporing in het beleidsterrein.
In artikel 4 staat wat er moet gebeuren met de adviezen die BuRo uitbrengt. Het belangrijkst is dat de
adviezen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken moeten worden openbaargemaakt. Dit is
belangrijk omdat adviezen hierdoor niet in de doofpot kunnen worden gestopt. Artikel 5 regelt de
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aanwijzing van de directeur van BuRo. Dat wordt gedaan door de minister van economische zaken.
Dit is een kleine toename in onafhankelijkheid. Weliswaar wordt de directeur nog steeds benoemd
door iemand die hij moet adviseren, maar de minister staat verder af van BuRo dan de InspecteurGeneraal van de NVWA.
De raad van advies die in artikel 6 t/m 9 wordt neergezet heeft zijn taak beschreven in artikel 6 als
het bewaken van de onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit van de risicobeoordeling van
BuRo. De opbouw van de raad is beschreven in artikel 7 als bestande uit vijf leden waarvan drie uit
wetenschappelijke kringen komen en twee met deskundigheid op het terrein van voeding, voedsel
en andere consumentenproducten. Leden kunnen slechts benoemd worden voor een periode van 4
jaar en maar een keer herbenoemd worden. Ook kan schorsing en ontslag alleen plaatsvinden
vanwege ongeschiktheid, onbekwaamheid of het hebben van taken die voor een conflict van
belangen zorgen zoals beschreven in artikel 8. Artikel 9 legt neer hoe vaak en aan wie de raad van
advies een rapport moet leveren.
6.3.2 In de praktijk
6.3.2.1 Organisatorisch
De regelingen in de wet vind je terug in zowel de opbouw van de NVWA als in de gedragscode van
BuRo. In de opbouw van de NVWA is BuRo wel ondergebracht in de directie strategie, echter heeft
de directeur van BuRo direct toegang tot IG-NVWA. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de
wettelijke verplichting van BuRo om advies bij de IG-NVWA neer te leggen. Ook voorkomt deze
constructie dat de directie strategie invloed over BuRo zou krijgen door adviezen naar de IG-NVWA te
vertragen.
De gedragscode van BuRo heeft betrekking op meer dan alleen de onafhankelijkheid, zoals goede
kwaliteit leveren. Maar onafhankelijkheid is wel een apart genoemd punt in de code, en dan wel het
eerst genoemde. Dat de wet meegenomen wordt in de gedragscode is terug te zien in dat
nevenactiviteiten die de onafhankelijkheid in geding kunnen brengen, worden verboden in de code,
noch mogen zij werkzaam zijn in taken van de NVWA die hetzelfde effect zouden hebben. Dit is een
letterlijke vertaling van de wet, namelijk van artikel 3.
Naast de directe benoeming van onafhankelijkheid in de gedragscode bevorderen andere punten in
de code ook de onafhankelijkheid. Vooral de punten integer en professioneel zijn hiervoor belangrijk,
maar ook transparant moet toch kort worden genoemd. Omdat deze factoren de onafhankelijkheid
verbeteren. Integere en professionele werkwijze voorkomt dat er ongewenste invloeden optreden
aan de hand van bijvoorbeeld slechte onderzoeken of corruptie. En transparantie zorgt ervoor dat
het moeilijker is om iets in de doofpot te stoppen en dus makkelijker maakt om ongewenste
invloeden te ontdekken door derden.
Hoewel tot nu toe alles mooi lijkt, is er toch een probleem dat gemeld moet worden, en dit is dat de
raad van advies sinds 2014 niet meer functioneert45. Sinds 2014 heeft de overheid niet meer genoeg
mensen gevonden om de raad van advies te laten functioneren46. Dit heeft consequenties voor de
controle op de onafhankelijkheid van BuRo, aangezien de raad de taak had om elk jaar deze
onafhankelijkheid en de kwaliteit van de adviezen te beoordelen. Daarnaast moet worden
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meegenomen dat de wet die de onafhankelijkheid regelt nu niet kan worden gevolgd sinds de raad
van advies een vereiste is in de wet. Het wegvallen van controle en het onvermogen om aan de eisen
van de wet te voldoen is een zorgwekkende ontwikkeling.
6.3.2.2 Casus
Zoals hiervoor is aangegeven, was de fipronil crisis een voedselschandaal, waarbij fipronil werd
gevonden in eieren. Fipronil is een insecticide die schadelijk is voor de gezondheid en dus mag het
niet terug worden gevonden in etenswaar. De oorzaak bleek te zijn dat het bedrijf Chickfriend een
mix gebruikte om kippenstallen vrij te maken van bloedluis dat fipronil bevatte. Omdat Chickfriend
niet het recht had fipronil te gebruiken en dit niet vermeldde, ook niet wanneer gevraagd naar de
inhoud van de gebruikte chemicaliën, aan de klanten dat fipronil werd gebruikt kan men spreken van
fraude.
Binnen de casus fipronil zijn de interacties van BuRo erg interessant. BuRo wordt vaak gevraagd naar
risico beoordelingen. Dit is in lijn met de taken van BuRo en dus in lijn met de wettelijke taken. Ook is
in de casus de onafhankelijkheid van BuRo terug te zien. Want hoewel er veel kritiek is op de trage
werkwijze van BuRo, wordt er niet ingegrepen door de IG-NVWA of ministers om het werk te
versnellen. Het trage uitvoeren van de risicobeoordelingen is het meest interessante van de casus.
Aangezien BuRo de taken die de wet hem opdraagt uitvoert is de praktische uitvoering van deze
taken niet altijd naar believen. Veel kritiek wordt geleverd op het feit dat BuRo een lange rijd nodig
had om een risicobeoordeling van fipronil te maken. BuRo zelf gaf aan dat dit kwam omdat zij geen
kennis had of fipronil in de kip en eieren kon komen. Experts wijzen er echter op dat er studies over
dit onderwerp waren gepubliceerd voor de aanvang van de fipronilcrisis en men dus had kunnen
verwachten dat BuRo deze kennis bezat of sneller wist te bemachtigen. Deze risicobeoordeling was
zodanig traag dat men de risicobeoordeling van de Belgische equivalent van BuRo gebruikte. Om de
traagheid aan te geven, in december 2016 had de IOD al vragen gesteld over de risico's van fipronil
aan BuRo, en toen al werd bekend bij BuRo dat ze niet genoeg informatie hadden voor een complete
risicobeoordeling. Eind juli 2017 was er nog steeds geen risicobeoordeling van BuRo en werd de
Belgische risicobeoordeling in gebruik genomen.
Het uitblijven van de risicobeoordeling is een groot kritiekpunt omdat het de taak van andere takken
van de NVWA moeilijker maakt. De belangrijkste reden hiervoor is dat men de risicobeoordeling
gebruikt om te bepalen hoe urgent een zaak is, bij het achterblijven van deze beoordeling kan leiden
tot een te groot of te klein ingrijpen. Wat respectievelijk tot schade voor bedrijven dan wel het in
gevaar brengen van de volksgezondheid kan leiden. Ook moet vermeld worden dat het uitblijven van
een risicobeoordeling leidt tot verwarring.
In het bijzonder moet hier de IOD genoemd worden, aangezien de risicobeoordeling van belang is bij
het bepalen of er wel of geen onderzoek moet worden gedaan. aangezien in januari al contact was
tussen de IOD en BuRo over het gevaar van fipronil. Hierbij werd geconstateerd dat er geen acuut
gevaar was voor de volksgezondheid en dus ook geen acuut strafrechtelijk onderzoek nodig was.
De trage werking van BuRo geeft de indruk dat hoewel BuRo zijn taken op papier kan uitvoeren, er
problemen zijn in praktijk. Belangrijk is wel dat de praktische problemen zich vooral richten op de
snelheid waarmee de risicobeoordeling wordt gegeven en niet de kwaliteit.
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6.2.3 Conclusie
BuRo is een speciale divisie binnen de NVWA, wiens taak duidelijk in de wet is opgenomen. Deze taak
is de gevaren voor de productveiligheid, de voedselveiligheid, het dieren- en plantengezondheid en
dierenwelzijn aan te wijzen, te inventariseren en te beoordelen. Ook mag BuRo gevraagd en
ongevraagd advies geven over deze thema's. Voor het uitvoeren van zijn taak is onafhankelijkheid
belangrijk en dit is dan ook wettelijk vastgelegd. Hoewel alles er op papier goed uitziet zijn er toch
verschillende problemen. Ten aanzien van het uitvoeren van zijn taak wordt in de casus weergegeven
dat de uitvoering ervan traag verloopt, en daarmee heeft het ook een negatief effect op het
functioneren van de NVWA. Daarnaast is er ook een probleem met de raad van advies die de
onafhankelijkheid van BuRo moet beoordelen maar die al een paar jaar niet actief is. Hierdoor valt
een controle op de onafhankelijkheid van BuRo weg wat op lange termijn kan leiden tot problemen.

39

7. NVWA in de praktijk algemeen
In dit hoofdstuk gaan de kijken hoe de NVWA in de praktijk te werk gaat. Dit wordt gedaan door data
van verschillende verslagen te bekijken en vergelijken. Hiervoor bekijken we de eerste staat van
voedsel veiligheid(SvV) 47 en de MANCP. De staat van voedselveiligheid geeft een blik op de
voedselveiligheid vanuit het oogpunt van de NVWA. Het belangrijkste dat dit document levert, is de
opinie van de NVWA over de huidige stand van zaken en hoe ze tegen problemen aankijken. De
MANCP is een jaarverslag van de NVWA over zijn prestaties in het gegeven jaar, en zijn vanuit de
Europese regelgeving verplicht om gemaakt te worden sinds 2011. De MANCP bevat meer informatie
in de vorm van cijfers en aantallen genomen maatregelen, inspecties, en andere activiteiten die de
NVWA heeft uitgevoerd in het vervullen van zijn taak.

7.1 Inspecties
Het eerste dat te bekijken valt, is het aantal inspecties da t het NVWA uitvoert. Het aantal
aangegeven inspecties in de MANCP staan in tabel 1 (hierboven in paragraaf 5.5). Hierin zijn ook
toezichtdomeinen meegenomen die buiten het levensmiddelenrecht vallen. Zij zijn meegenomen om
een beter beeld te schetsen van de werkdruk van de NVWA in de praktijk. Het eerste dat opvalt als je
naar deze tabellen kijkt is hoe het aantal inspecties verdeeld is. In 2016 Met meest recente jaar
waarover cijfers beschikbaar zijn, vind meer dan de helft van de inspecties plaatst binnen twee
toezichtsdomeinen. Import (38%) en horeca (25%) vragen grof weg de meeste inspectie met als
derde dierenwelzijn (7,5%). De enige kanttekening die hier moet worden gemaakt is dat de duur en
grondigheid van de inspectie niet mee is genomen in deze verdeling. Uit de MANCP valt op te maken
dat de NVWA in 2016, 147.906 inspecties uitvoerde. Als je dit vergelijkt met gegevens uit de SvV dat
er in 2016 250.646 bedrijven onder het toezicht van de NVWA vielen, lijkt het als of jaarlijks meer
dan de helft van alle bedrijven wordt geïnspecteerd. Dit is echter in contrast met het aantal werkelijk
geïnspecteerde bedrijven, dat volgens de SvV 24.341 bedrijven waren. Dat dit niet overeenkomt is
niet verassend, immers het totaal aantal inspecties bevat ook het aantal herinspecties. Maar zelfs
dan zou elk bedrijf 6 keer geïnspecteerd zijn, iets dat erg hoog lijkt te zijn. Maar als men bedenkt dat
een bedrijf meerdere locaties kan hebben die ieder apart geïnspecteerd kunnen worden en
verschillende inspecties voor verschillende onderdelen plaats kunnen vinden, wordt het al
begrijpelijker.
Belangrijker is wat dit voor de praktijk van de NVWA betekent. De NVWA inspecteert namelijk maar
10% van het totaal aantal bedrijven dat aanwezig is in zijn toezichtsdomein. Als de NVWA zijn
inspecties zou uitvoeren via een lijst. Dan zou een bedrijf slechts eens in de tien jaar geïnspecteerd
worden. Hier zie je een kant van risicogericht toezicht in de praktijk. Omdat risicogericht toezicht
ervan uit gaat dat het aantal inspecties gereduceerd kan worden als je je richt op de risicovolle
bedrijven. Maar ook de instelling van de NVWA om de toezichtfrequentie te verlagen wanneer een
bedrijf heeft aangetoond dat het aan de wettelijke eisen voldoet, speelt hierin mee. Hierdoor kan je
de conclusie trekken dat de NVWA een klein aantal bedrijven vaak inspecteert en een groot aantal
minder dan eens in de tien jaar.

7.2 Maatregelen
Voor de praktijk is het niet alleen belangrijk om te kijken naar het aantal inspecties. Ook de genomen
maatregelen zijn van belang. In tabel 2 staat het aantal maatregelen als vermeld in de MANCPs per
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toezichtsdomein. Het eerste dat hier opvalt, is dat het aantal maatregelen veel kleiner is dan het
aantal inspecties. Er waren 147.906 inspecties in 2016, maar er werden slechts 22.059 maatregelen
genomen. Ook de verdeling van de maatregelen is een zeer apart, aangezien meer dan de helft (63%)
van alle maatregelen binnen het domein van horeca vallen, terwijl geen enkel ander toezichtsdomein
de 10% haalt. We moeten hier bedenken dat de zwaarte van de maatregel niet meegenomen is in de
tabel. Het kan dus zijn dat het toezichtdomein horeca veel kleine maatregelen te voorduren heeft
gehad, terwijl andere sectoren een paar grote ingrepen hebben gehad.

7.3 Houding
De houding van de NVWA is belangrijk om te bespreken, omdat deze invloed heeft op zijn
werkhouding maar ook op de hoogte van de opgelegde sancties. Veel van de informatie over
houding komt uit de SvV en niet uit de MANCPs. Dit omdat de SvV expliciet vanuit het oogpunt van
de NVWA is geschreven en zijn visie geeft over het de staat van voedselveiligheid. Terwijl de MANCP
een meer objectieve evaluatie is van de uitgevoerde acties van een jaar.
7.3.1 Houding ten aanzien van veilig voedsel
Een interessant punt dat opkomt in de SvV is dat de NVWA aangeeft dat wanneer er een overtreding
is, of zelfs bij fraude dit niet per definitie betekent dat voedsel onveilig is. In het geval van een
overtreding kan het zijn dat de HACCP niet aan de eisen voldoet, maar dit hoeft zich niet te vertalen
naar onveilig voedsel. Echter zegt de NVWA hier dat aangezien er niet aan de wettelijke eisen
voldaan wordt er een kans op onveilige producten ontstaat en dat de situatie moet worden
verbeterd. Ditzelfde geldt ook voor fraude. Het gebruik van producten die van lagere kwaliteit zijn
hoeft niet te betekenen dat het onveilig is. Het probleem dat de NVWA bij deze fraude noemt, is dat
men niet weet wat er verkocht wordt en dus niet kan controleren of het ook echt veilig is. Het moet
benadrukt worden dat de NVWA in beide situaties verbetering verwacht en sancties oplegt als dat
nodig blijkt.
De positie de NVWA hierin inneemt is onverwachts. is. Het gaat namelijk van twee punten uit. Dat de
wettelijke eisen meer omvatten dan alleen veiligheid, zeker bij een overtreding die van korte duur is.
En dat als men niet weet wat er in een product zit dit zich niet automatische vertaalt naar onveilig
voedsel. Het unieke is dat de NVWA dit als toezichthouder zegt dat voedsel dat niet aan de wettelijke
eis voldoet niet gelijk onveilig is. Dit gaat in met de positie die men van een toezichthouder zou
verwachten.
7.3.2 Houding ten aanzien van verantwoordelijkheid voor veilig voedsel
In de SvV is de NVWA hier duidelijk over, de industrie is de primair verantwoordelijke voor
voedselveiligheid. De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op de voedingsmiddelen
wetgeving, dus of producenten zich aan de wet houden. De NVWA heeft wel de mening dat zijn taak
van belang is voor voedselveiligheid en consumentenvertrouwen. Ook acht de NVWA de consument
in bepaalde mate verantwoordelijk waar het betrekking heeft op opslag en bereiden van voeding.
Deze houding is in lijn met de wetgeving en het toezichtkader die hetzelfde principe neerleggen.
Echter kan het men zich afvragen of de gewone leek dit ook zo ziet.
De grote vraag bij deze houding is hoe het de werkhouding van de NVWA beïnvloedt. Aangezien het
de NVWA er van kan weerhouden om acties te ondernemen waardoor het de verantwoordelijkheid
voor een veilig eindproduct zou moeten dragen. In plaats hiervan kan het meer op de zijlijn blijven en
met sancties proberen een producent aan te zetten tot het nemen van stappen.
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Een voorbeeld hiervan is het aangepast toezicht op bedrijven die meedoen aan een erkend privaat
kwaliteitssysteem en geen geschiedenis hebben met overtredingen. Hierin wordt de inspectiegraad
verlaagd voor bedrijven die aantonen hun verantwoordelijkheid te dragen. Wel ziet de NVWA het als
zijn taak op mee te helpen met het informeren van de consument over voedselveiligheid.

7.4 Social media
In lijn met de strategie van de NVWA om de nieuwste technieken te gebruiken om zijn taak uit te
voeren, heeft de NVWA sinds 2013 verschillende social media accounts, in het bijzonder op twitter
en Facebook. De accounts die de NVWA onderhoudt zijn: NVWA, dierenwelzijn, gewas, landbouw,
natuur, non-food, roken, horeca en fyto. Dit geeft de NVWA de mogelijkheid om zowel meer
algemene als meer gespecialiseerde informatie vrij te geven zonder dat een social media account
overspoeld wordt.
In het jaarverslag van 201648 wordt er ingegaan op het aantal volgers op twitter en facebook, de
gegevens zijn weergegeven in tabel 5.
toename 2016
NVWA
1333
dierwelzijn 642
gewas
300
landbouw 425
natuur
466
non-food
150
roken
169
horeca
308
fyto
165
totaal
3958

toename 2015
1219
824
280
486
384
128
131
189
116
3757

toename 2014
1541
1335
513
711
380
147
146
248
155
5176

2013
4926
384
304
412
324
50
145
235
138
6918

Tabel 5, de toename van het aantal volgers van de NVWA Twitter accounts

Hierin is een interessante trend dat de toename van het aantal volgers daalt. Een mogelijke
verklaring voor deze stagnatie van de toename is dat alle geïnteresseerden de NVWA al volgen op
twitter. Dit kan problemen veroorzaken voor de NVWA wanneer de geïnteresseerden in de
informatie niet degenen zijn die de informatie nodig hebben. Als we ervanuit gaan dat dit niet uniek
is voor twitter, dan heeft dit gevolgen voor de mensen die de NVWA kan bereiken via social media.
Dit zal beperkt blijven tot de mensen die vanaf het begin interesse toonden. Voor de
werkzaamheden van de NVWA heeft dit nadelen vanwege de snelheid waarmee de NVWA kan
communiceren. Een dieper onderzoek naar wie de volgers zijn zou dan ook interessant zijn. Dit
omdat wie de volgers zijn bepaalt hoeveel meerwaarde social media heeft voor de communicatie van
de NVWA. Als de volgers op social media dezelfde mensen zijn die ook al andere
communicatiekanalen gebruiken dan zal de meerwaarde erg laag zijn. Hoewel in dit oordeel niet
meegenomen is dat niet-volgers ook de social media pagina's kunnen bekijken.

7.5 casussen
In deze paragraaf werpen we ons blik nog een keer op de casussen salmonella in zalm en fipronil in ei.
Deze casussen zijn al eerder besproken maar toen vooral in relatie met BuRo of IOD. Nu gaan we
naar de algemene uitvoering van de NVWA in de casus bekijken.
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7.5.1 Salmonella in zalm
In deze casus gaat over de salmonella uitbraak in 201249. Het was de grootste voedsel gerelateerde
uitbraak in 20 jaar. De oorzaak bleek zalm uit een fabriek in Griekenland van het bedrijf Foppen
Paling en Zalm dat besmet was met salmonella. De besmetting vond plaats via besmette schalen. We
gaan nu het verloop bespreken en daarna bespreken we het handelen van de NVWA.
7.5.1.1 Verloop
Het verloop kan kort worden ingedeeld in drie fase: onderzoek naar oorzaak van de Salmonella
uitbraak, onderzoek naar de bron van besmetting en recall en escalatie.
Het onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak werd uitgevoerd door het RIVM, NVWA en Centrum
Infectiebestrijding(CIb). Het begon toen de RIVM een uitbraak van een salmonella stam die
normaliter niet in Nederland voorkomt waarnam. In zes weken tijd werd via enquêtes aan zieken en
een controlegroep zalm als de bron van de besmetting gevonden. Labonderzoek wees specifiek de
zal van de firma Foppen Paling en Zalm aan als boosdoener.
Hierna werd Foppen ingelicht en werd in samenwerking met de NVWA een onderzoek naar de bron
van besmetting ingesteld. De productielijn in Griekenland werd aangewezen als plaats van
besmetting. Toen Foppen werd verzocht een recall uit te voeren, werd dit feit gebruikt om de recall
zo klein mogelijk te houden. Ook werden afnemers geïnformeerd en verzocht hun klanten te
informeren.
De escalatie vond plaats nadat de bovengenoemde maatregelen niet tot het gewenste effect leidde.
De recall moest uitgebreid worden, omdat vis uit Griekenland als afkomstig uit Nederland was
gelabeld. Het was in Nederland verpakt. Alle producten die zalm van het Foppen bevatte moesten
teruggeroepen worden. Ook het informeren van consumenten verliep niet als gewenst. Sommige
afnemers wachtte voor meer informatie van de NVWA voordat actie ondernamen. Maar ook waar zij
wel de consument informeerden, was de informatie vaak incompleet. De reden van de recall,
salmonella besmetting, werd vaak weggelaten. Ondanks deze gebreken eindigde het incident na
deze maatregelen, sinds de bron van de besmetting bekend was en weggenomen kon worden.
7.5.1.2 Handelen van de NVWA
Het handelen van de NVWA tijdens het onderzoek naar de bron van de uitbraak wordt gezien als
goed. Echter het handelen vanaf dat moment wordt vaak bekritiseerd. De belangrijkste 3
kritiekpunten zijn: geen crisis plan, een slechte houding ten aanzien van interventie en slechte
communicatie.
Het is opgemerkt dat de NVWA geen crisis plan in plaats, had om op terug te vallen wanneer een
groot incident of crisis zich voordoet. Het is beargumenteerd dat de NVWA niet ingesteld op het
voorbereiden voor een crisis, maar gefocust is op het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden.
Hierdoor worden de medewerkers van de NVWA niet voorbereid op de situatie de zich voordeed.
Een van de effecten van dit was slechte communicatie met de industrie. De NVWA probeerde niet
om samen met de industrie een gezamenlijke beeldvorming te maken. Hiernaast kregen veel
retailers informatie mondeling en niet schriftelijk. Hierdoor was het niet mogelijk om na te gaan wat
er precies gemeld was. Veel van de schriftelijke verzoeken van de NVWA waren in de vorm van een
49
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dringend advies. Hierdoor was het onduidelijkheid hoe het advies opgevolgd moest worden. Moest
het tot de letter worden opgevolgd, of was er bewegingsruimte. Het was immers een advies niet een
eis.
De reden voor deze vorm van communicatie was dat de NVWA de verantwoordelijkheid bij de
industrie wilde houden. Een te sterke vorm van advies en interventie zou de verantwoordelijkheid
van de industrie naar de NVWA schuiven. Dit leidde echter tot een beperking in de mogelijke acties
en plaatste het oplossen van de praktische problemen aan de industrie.
7.5.1.3 Extra informatie
Een interessant punt in deze casus is dat salmonella niet geassocieerd is met zalm. Hierdoor werd het
niet als een risico gezien, wat betekende dat zowel de NVWA als de producent salmonella niet mee
hadden genomen in controles en HACCP. Dit laat een zwakte zien van risicogerichte werkwijze. Je kan
niet het risico inschatten van een unieke situatie die zich gewoonlijks niet voordoet. Het bedrijf dat
de besmette zalm leverde voldeed dan ook aan alle veiligheidseisen en stond bekend als een modern
en proactieve bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid nam. Dit is niet bedoel om risicogericht toezicht in
een kwaad daglicht te zetten. Echter beteken het wel dat bedrijven en toezichthouders berekent
moeten zijn om in geval dat een incident zich voor doet hier voorbereid op te zijn.
7.5.1.4 Conclusie
Uit deze casus kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
De eerste conclusie is dat crisis en incidenten niet compleet te voorkomen zijn. In deze casus was het
getroffen bedrijf modern, dat aan zich aan de wet hield en bekend stond als proactief in veiligheid.
Hierdoor is het belangrijk dat zowel bedrijven als toezichthouder voorbereid zijn indien een incident
of crisis op treed.
De tweede conclusie is dat de NVWA niet voorbereid was op een crisis. Dit is terug te zien in het
gebrek aan plannen en protocollen. Ook het gebrek aan training van het personeel moet hier
genoemd worden.
De laatste conclusie is dat de NVWA niet een verschuiving van verantwoordelijkheid van industrie
naar toezichthouder wilt. Hierdoor neemt de NVWA acties die in lijn zijn met zijn taken en plichten
als toezichthouder en niet met de pragmatisch oplossen van het incident, omdat dit samenwerking
met de industrie zou bemoeilijken.
7.5.2 Fipronil in ei
De fipronil crisis was een voedselcrisis in 201750. De crisis is al eerder in deze thesis besproken in
hoofdstuk 6, maar dan met de focus op de IOD en BuRo. De oorzaak van de crisis lag bij de fraude
gepleegd door het bedrijf Chickfriend, dat fipronil gebruikte bij het verwijderen van bloedluis uit
kippenstallen. Fipronil, een giftige stof, kwam hierdoor terecht in de kippen en eieren.
7.5.2.1 Verloop
Hoewel de crisis in 2017 begon moeten we beginnen met het vermelden dat in eind 2016 al
meldingen van fipronil gebruik gedaan werden. Echter werden deze niet geregistreerd in het
klachtensysteem van de NVWA. Het begin van de crisis is in 2017 wanneer de Belgische equivalent
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van de NVWA, het Federalen Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), een
melding krijgt van fipronil gebruik bij het ontsmetten van kippenstallen door het bedrijf Chickfriend.
Omdat het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd doet de FAVV een verzoek aan de NVWA voor
informatie. Bij de eerste controle door de NVWA werd het al snel duidelijk dat het om een groter
incident ging. Het onderzoek werd overgeven aan de IOD, voor strafrechtelijk onderzoek.
De IOD verzocht BuRo voor een risicobeoordeling van fipronil. Deze risicobeoordeling zou echter een
lange tijd op zich laten wachten. Door het uitblijven van deze beoordeling ging de NVWA over op het
gebruiken van de risicobeoordeling van de FAVV.
In eerste instantie probeerde de NVWA samen met de industrie de crisis op te lossen zonder het
publiekelijk bekend te maken. Echter toen besmette eieren in Duitsland werden vonden, maakte de
Duitse autoriteiten bekend dat zij dit wel zouden publiceren. Hierdoor maakte de NVWA hier het
incident ook bekend.
Het algemene verloop van de crisis is het sluiten van boerderijen, die vrij werden gemaakt van
fipronil en daarna weer vrijgegeven. Tegelijkertijd werd er een recall gedaan voor eieren die besmet
waren met fipronil. De uitvoering van deze maatregelen liep echter tegen problemen aan. Het meest
voorkomende probleem was de slechte communicatie tussen de industrie en NVWA. Een voorbeeld
hiervan was toen de NVWA de vakbonden verzocht om een lijst te leveren van leden die stallen
hadden die door Chickfriend waren gedesinfecteerd. Omdat de NVWA geen reden gaf waarom het
deze lijst nodig had, werd het verzoek niet volledig uitgevoerd.
7.5.2.2 Het handelen van de NVWA
Het handelen van de NVWA tijdens de crisis is vaak bekritiseerd voor de vele problemen waarmee
het geplaagd was.
Het grootste probleem was de communicatie, zowel intern als extern. Intern wordt vooral opgemerkt
dat communicatie plaatsvindt via persoonlijke contacten en niet via protocollen. De opgegeven
reden voor het niet volgen van protocollen is de vele reorganisatie die de NVWA heeft doorgemaakt.
Waardoor er onduidelijkheid is in wie waar verantwoordelijk voor is. De communicatie problemen
met de IOD zijn beschreven in hoofdstuk 6.2.2.
Een ander probleem in het handelen van de NVWA was het gebruik van de meet correctie. De NVWA
paste wel een correctie toe wanneer het een meeting uitvoerde, maar stond de industrie niet toe
hetzelfde te doen. Hierdoor gaf de NVWA boerderijen vrij omdat ze fipronil vrije waren, en moest de
industrie de eieren van het bedrijf als besmet opgeven. Het meten met twee standaarden zorgde
voor onduidelijkheid en frustratie bij de industrie.
Een terug komend probleem vanuit de salmonella casus was het gebrek aan een crisisprotocol. Dit
houdt in dat net als in de salmonella incident, de NVWA niet goed was voor bereid op een crisis van
de omvang van de fipronilcrisis.
Conclusie 7.5.2.3
Het handelen van de NVWA tijdens de crisis laat aan de wensen over. Het eerste dat opvalt, is dat
problemen die in de salmonella casus voorkwamen niet zijn verholpen. Met de afwezigheid van een
crisisprotocol de meest opvallende. Maar ook de communicatie problemen met de industrie blijven
een terugkomend probleem. Hierdoor moet de conclusie worden getrokken dat de NVWA niet
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effectief aan zijn tekortkomingen van voor gaande crisissen en incidenten heeft opgelost. Een ander
problemen was het functioneren van IOD en BuRo, dit is besproken in hoofdstuk 6.2.
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8. Conclusies en discussie
In deze conclusie kijken we eerst naar de sub-vragen en of we ze kunnen beantwoorden, daarna
zullen we andere bevindingen en vragen bespreken die naar boven kwamen tijdens het onderzoek.

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen
1. Welke taken en middelen om deze taken uit te voeren heeft de NVWA vanuit de wet tot zijn
beschikking.
Vanuit de wet krijgt de NVWA de taak om het toezicht op de gehele voedingssector op zich te nemen,
tenzij de taak specifiek aan een andere instelling is gegeven. In praktijk betekent dit dat de NVWA
zowel het eerstelijns als het overlappende toezicht houdt terwijl voor specifieke toezichtdomeinen
het eerstelijns toezicht de taak van andere toezichthouders is. Dit is het geval bij eieren en zuivel en
de COKZ, biologische producten en SKAL en import en de douane. Deze taak en taakverdeling wordt
aan de NVWA gegeven indirect door de Warenwet via de Warenwetregeling taakverdeling
toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen.
Voor het uitvoeren van deze taak krijgt de NVWA verschillende middelen van de Warenwet, Awb en
CoVo. De middelen kunnen kort in drie categorieën worden verdeeld, controle, sancties en dwang.
Voor controle en sancties verkrijgt de NVWA middelen uit alle drie de wetten maar dwang komt
alleen van nationale wetten. Onder controle vallen onder andere middelen zoals het recht bedrijven
te betreden, informatie op te vragen en verslagen op te stellen. De IOD verkrijgt meer rechten ten
aanzien van controle vanuit de Politiewet. Voor sancties krijgt de NVWA middelen zoals boete,
sluiten vestiging, intrekken vergunning, in beslag nemen goederen en meer. De sancties kunnen
verdeeld worden in herstellende en bestraffende sancties. Voor dwang heeft de NVWA toegang tot
bestuursdwang. Hierdoor heeft de NVWA de middelen om actiever in te grijpen wanneer dit nodig is
zonder terug te moeten vallen op de politie. Over het algemeen is vast te stellen dat de NVWA vanuit
de wet de middelen krijgt die het nodig heeft om zijn taak uit te voeren.
2. Hoe worden de wettelijke taken en beperkingen verwerkt in de strategie van de NVWA.
De twee grootste wettelijke beperkingen waarmee de NVWA moet werken vanuit wettelijk
perspectief zijn de Europese eis dat controles op risicobeoordeling zijn gebaseerd en vanuit nationaal
perspectief dat de handelingen van toezichthouders redelijkerwijs nodig moeten zijn voor het
uitvoeren van hun taak. De Europese eis is verwerkt, door risico gebaseerd toezicht als een van de
basisprincipes te maken van de strategie. De andere eis wordt verwerkt in het systeem dat de NVWA
opstelt om de sanctie te bepalen, waarin een overtreding bij een schaal wordt ingedeeld, om zo de
gepaste sanctie toe te passen. Het verwerken van deze eisen is zo natuurlijk gedaan dat men niet
eens door zou hebben dat dit wettelijke eisen zijn, als je de wet er niet op na leest. Een geluk van de
eisen is dat de nationale eis en de Europese eis beide toepasbaar zijn op sancties en controle, en
hierdoor niet overlappen en mogelijk in conflict komen.
3. Hoe wordt de organisatie van de NVWA beïnvloed door wettelijke eisen?
De wettelijke eisen die gesteld worden aan de opbouw van de NVWA zijn dat er een onafhankelijke
afdeling moet zijn voor de risicobeoordeling en een die het Ministerie van Justitie en Veiligheid helpt
bij strafrechtelijk zaken. Dit vertaalt zich naar de BuRo en IOD. De wettelijke eisen hebben maar een
kleine invloed op de opbouw van de NVWA, omdat deze eisen verbonden zijn met de taken van de
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afdelingen. Als de NVWA deze taken niet had, had het ook niet de afdelingen gehad. Maar naast de
verplichtingen heeft de wet een minimale eis voor de opbouw van de NVWA als een organisatie. De
taakverdeling van de directie houdt weinig verband met de verschillende wetten waarop de NVWA
toezicht houdt, maar meer een verdeling gebaseerd op het samenvoegen van de zelfde acties, zoals
controle, test in een lab en keuring.
Onderzoeksvraag: Hoe organiseert de NVWA het levensmiddelenrecht?
De NVWA organiseert binnen het levensmiddelenrecht vooral de uitvoering. De taken staan in de
wetgeving, en in het toezichtskader wordt het kader waarbinnen de NVWA werkt weergegeven. De
NVWA kan dus alleen de uitvoering vormgeven.
Deze uitvoering is gebaseerd op zijn taak en die van de industrie. De taak van de NVWA binnen de
het levensmiddelenrecht is, toezicht houden op het naleven van de wet. De verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van voedsel ligt bij de industrie.
Naar deze verdeling van taken voert de NVWA controles en sancties uit.
De invulling van controles is geregeld door twee factoren. De eerste is risico. De NVWA voert een
risico-gericht toezicht uit, en zal de controlegraad aanpassen via risicobeoordelingen. De tweede
factor is of een bedrijf aantoonbaar zijn verantwoordelijkheid neemt voor voedselveiligheid.
Voor de invulling van de sancties gebruikt de NVWA een schaal systeem. Elke overtreding wordt,
gebaseerd op ernst, ingedeeld in een schaal, en dit bepaalt welke sanctie wordt gebruikt. Als de
overtreding niet wordt verholpen dan is een verhoging van de schaal mogelijk.

8.2 Andere conclusies
Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van de vele voedingscrises in de afgelopen jaren, en de vele
kritiek die tegen de NVWA gericht was. Het doel was om vanuit de wet via beleid en strategie naar de
praktijk te werken. Om zo te kunnen onderzoeken of het functioneren van de NVWA bemoeilijkt
wordt op een ander niveau dan alleen in de uitvoering. Hiermee is de meest geuite kritiek specifiek
niet in de overweging meegenomen. Deze kritiek is namelijk dat de NVWA door bezuinigingen en
reorganisatie niet goed functioneert. Deze mening vindt men bij een grote verscheidenheid van
mensen, van onderzoeksjournalisten51, vakbonden52 en de Algemene Rekenkamer53 om een paar
voorbeelden te noemen. Maar juist hierdoor is het goed om een stap terug te nemen en te kijken of
het probleem ergens anders ligt dan bij de aangenomen reden.
Het eerste dat we onderzocht hebben is de wetgeving. Voor het goed functioneren van de NVWA is
het belangrijk dat de wet de bevoegdheden geeft die de NVWA de mogelijkheid geven om zijn taken
naar behoren uit te voeren. De wetgeving voldoet hieraan. De Awb geeft de NVWA de mogelijkheid
om informatie in te winnen door monsterneming, in beslag nemen van documenten en betreden van
gebouwen. Maar ook heeft de NVWA een heel scala aan sancties tot zijn beschikking vanuit de Awb,
CoVo en Warenwet. Van het intrekken van vergunningen, het sluiten van bedrijven tot boetes en het
opleggen van verkoopverbod. Maar de belangrijkste bevoegdheden zijn de bestuursdwang en
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dwangsom, die zij vanuit nationale wetgeving als bevoegdheid krijgt. Door bestuursdwang kan de
NVWA wanneer het nodig is dat een herstellende sanctie direct wordt uitgevoerd dit zelf doen, en
dus proactiever problemen aanpakken. De dwangsom geeft de NVWA de mogelijkheid om zijn
sancties extra kracht bij te zetten door de dreiging van financiële kosten. Vanuit de wet krijgt de
NVWA dus de bevoegdheden om zijn taak uit te voeren.
Als problemen niet terug te voeren zijn op slechte wetgeving, dan kan het nog altijd zijn dat de
NVWA op strategisch gebied niet voldoet. Dit is een moeilijker gebied om er een oordeel over te
geven omdat er een grote verscheidenheid is over hoe een toezichtsbeleid gevoerd moet worden.
Toch komt de NVWA ook hier goed uit de verf. De basis van de strategie lijkt gebaseerd te zijn op de
responsive regulation theorie. Dit betekent dat een toezichthouder eerst moet proberen een
producent te overtuigen om zich aan te passen, en alleen maar moet ingrijpen met strengere
maatregelen wanneer dit niet mogelijk blijkt. Dit vindt men terug in het motto “zacht waar het kan,
hard waar het moet”. Hoewel deze theorie niet zonder critici is, is het een veel besproken en vaak
positief beoordeelde theorie. Maar ook het feit dat het toezicht risico-gebaseerd is, draagt bij aan de
legitimiteit van de NVWA. Via risico-gericht toezicht kan de NVWA verklaringen geven waarom ze
bepaalde middelen gebruiken voor bepaalde taken. Het geeft het toezicht een richting en voorkomt
zo controleren om te controleren. En als laatste moet het interventiebeleid worden genoemd. Door
het interventiebeleid in te delen in verschillende schalen geeft de NVWA duidelijkheid over hoe een
overtreding wordt bestraft. Daarbij, door in het specifieke interventiebeleid aan te geven hoe de
verschillende overtredingen worden ingedeeld in welke schaal. Hierdoor is er duidelijkheid over de
gevolgen van overtredingen en voorkomt willekeur in het toepassen van sancties. Over het algemeen
kan men dus concluderen dat op strategisch vlak de NVWA geen grote problematiek vertoont. Je kan
het niet eens zijn met de theoretische basis, maar dat is een andere discussie.
Die hierboven genoemde punten zijn echter alleen toepasbaar op de strategie zover het over
algemene werkzaamheden gaat. Er is namelijk een afwezigheid van beleid en protocollen ten aanzien
van crisissituaties. Dit komt sterk naar voren in de casussen. Waar de afwezigheid van deze
documenten als reden wordt aangewezen voor het gebrekkige optreden van de NVWA. Omdat
casussen in een tijdsbestek van vijf jaar plaats vinden, en er zich in die tijd nog steeds het zelfde
probleem voortdoet. Kan men er vanuit gaan dat dit een chronisch probleem is bij de NVWA. Hier is
een verschil tussen het beleid voor standaard taken zoals controles en sporadische zoals crisisbeleid,
waarbij er meer aandacht is voor de standaard taken.
Dit roept echter de vraag op waarom er wel een degelijke strategie is voor algemeen beleid maar
niet voor crisis situaties. De eerste hint komt hier van de NVWA zelf, die in zijn MANCP van 2014
aangeeft niet de middelen te hebben om op het gebied van etikettering de geplande acties uit te
voeren. Ook in de Staat van voedselveiligheid wordt het krimpende budget genoemd. Dat deze
signalen in NVWA rapporten staan is een sterke indicatie van tekorten als men ervanuit gaat dat een
toezichthouder niet de vuile was buiten zet. Maar het sluit wel aan op het al eerder genoemde kritiek,
dat de oorzaak van het teleurstellende optreden van de NVWA een gevolg van bezuinigingen en
reorganisaties is.
Dit verklaard ook het gebrek aan crisisprotocollen. Wanneer een reorganisatie plaats vindt,
verschuiven verantwoordelijkheden en personeel. Protocollen moeten hierop aangepast worden.
Deze aanpassing begint echter bij beleid en protocollen voor algemene werkzaamheden, alvorens
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protocollen voor meer specifieke situaties aan te passen. Dit effect wordt versterkt door
bezuinigingen omdat er simpel weg minder middelen zijn om te benutten voor het herschrijven van
protocollen.
Maar bezuinigingen en reorganisatie zouden ook andere klachten kunnen verklaren. In de casus
salmonella wordt de kritiek gegeven dat de NVWA te veel op de achtergrond bleef en dat het
incident eerder verholpen had kunnen worden als zij zich beperkte tot het aan zetten van anderen
om de situatie op te lossen. Deze houding is echter verklaarbaar als men ervan uitgaat dat de NVWA
met een te klein budget werkt. Een actievere inzet betekent vaak een toename in kosten op korte
termijn. Ook een van de grote pijnpunten binnen de casus fipronil is hiermee te verklaren. Dit
versterkt ook de omarming van risico-gericht toezicht van de NVWA. Aangezien men met een risico
beoordeling kan bepalen waar het grootste risico ligt, kan men bepalen waar men wel en waar men
niet toezicht houdt. Voor een toezichthouder met een tekort aan middelen is dit interessant omdat
men zo kan bepalen waar men per se moet controleren en waar men het zich kan veroorloven om
geen toezicht te houden. Het verschil met een goed gefinancierde toezichthouder zit hem er in of
men probeert om het toezicht te verbeteren of om het aan de minimum eisen te laten voldoen.
We trekken hier een paar conclusies uit
1. De gebreken van de NVWA tijdens de casussen kunnen niet worden toe gewezen aan slechte
wetgeving.
2. Het beleid van de NVWVA
3. De meest waarschijnlijke oorzaak voor de gebreken van de NVWA tijdens de casussen is een
combinatie van bezuinigingen en reorganisatie

8.3 Andere bevindingen
Een bevinding dat de wetten moeten worden aangepast aan de verandering in de taakverdeling van
ministeries. Zo zijn er nog wetten die spreken van het Ministerie van Economische Zaken terwijl men
ervanuit kan gaan dat in praktijk deze taak bij het Ministerie LNV ligt. Een voorbeeld hiervan is de
Wet onafhankelijke risico beoordeling Nederlandse voedsel- en warenautoriteit, waarin staat dat
“Onze minister” verwijst naar de Minister van Economische Zaken. Het is te verwachten dat dit in de
loop van de tijd bijgewerkt zal worden, maar is toch een vinding die gemeld dient te worden. Want
als het niet bijgewerkt wordt heb je een verschil in wettelijke en praktische uitvoering.

8.4 Beperkingen van dit onderzoek
Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen die van invloed kunnen zijn op de resultaten. Hierdoor is
het belangrijk deze te benoemen. Het grootste gebrek is dat het onderzoek exclusief uit literatuur
bestaat, zelfs de casussen zijn onderzocht vanuit geschreven bronnen. Hierdoor is er geen informatie
van een primaire bron meegenomen in dit onderzoek.
Het beleid van de NVWA is niet onderhevig aan een test, er is slechts kort gekeken of het
onderbouwd is door een theorie en of het intern consistent is. Men kan hierdoor de conclusie dat de
NVWA een toereikende strategie toepast in twijfel trekken.
Veel van de gebruikte bronnen zijn afkomstig van de NVWA zelf. Dit kan als gevolg hebben dat meer
kritische geluiden niet in overweging zijn genomen tijdens het onderzoek.
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