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In 2000 is een onderzoek afgerond naar de waarde en de mogelijkhedenvan een bedrijfscertificaat voor varkensbedrijven, waarin de wet- en regelgeving ophet gebied van diergezondheid, dierwelzijn, kwaliteit en milieu geïntegreerd zijn opgenomen. Het bedrijfscertificaat heeft zowel voor ondernemers als voor toezichthouders belangrijke efficiency-voordelen en kan bijdragen aan
het terugwinnen van een 'License to Produce' voor de varkenssector.
De centraledoelstelling van hetproject was om
inzicht te krijgen in de waarde en de haalbaarheid
vaneenbedrijfscertificaat,waarin
wet- enregelgeving ge'l'ntegreerd zijn opgenomen. Ook is nagegaan
of en hoe het toezicht op dit bedrijfScertikaat het
bestaande toezicht op wet- en regelgeving zou Icunnen vervangen. Het onderzoek is gesubsidieerd door
NUBL (Nadere Uitwericing Brabant-Limburg) en uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
insamenwericing met bureauBerenschot Batalas.
Daarbij is gebruik gemaald van literatuuronderzoek,
workshops en intewiews met vertegenwoordigers
van overheid, bedrijfsleven, publieke en private toezichthouders en certificerende instellingen.

Resultaten interviews
De ge'l'ntewiewde groepen hebben elkhuneigen
motivatie voor ontwiklceling van een bedrijfscertficaat. Het ontbreken van afstemminginlandelijke,
provinciale en gemeentelijlce regelgeving
wordt door
Ondernemers én toezichthouders als een belangrijk
knelpunt ervaren. Gelijke gegevensstromen die naar
verschillendeinstanties gaan, bijvoorbeeld 'aantal
dieren' naar Bureau Heffingen, gemeenten en KRbureau, worden niet gekoppeld. Met een bedrijfscertificaat moet het voor de ondernemer mogelijk
worden om in één lkeer verschillende toezichthouders van de benodigde informatie te voorzien. Hiermee verwacht men dat handhavingen controle
voor alle partijen efficiënter en effectiever worden.
Door integratie van wet- en regelgeving in een be-

drijfscertificaat verwacht men ook meerzicht op bestaande
tegenstrijdigheden.
Het bedrijfscertificaat
dient in eerste instantie een praktische vertaalslagte
bevatten vande wet- enregelgevingwaarbijde
maatschappij een sterke beleving heeft: volksgezondheid,diergezondheid,dierenwelzijnenmilieu.
Ook
moet het de meest basale markteisen bevatten. Men
ziet op deze wijze een rol voorhet bedrijfscertificaat
in verbetering van het imago van de sector en het
terugverdienen van een 'License t o Produce'.
Randvoorwaarden zijndraagvlalcin
de sector en
vertrouwen van de overheid. De overheid stelt als
voorwaarde dat certificatie plaatsvindtbinnende
structuur van de Raad voor Accreditatie (onafhankelijkheid). Het bedrijfsleven verwacht dat de overheiddanoolc echt gaathandhaven(Icnoeienaanpalclcen).
Als knelpunt is genoemd dat investeringineen
bedrijfscertificaat voor de ondernemer opIkorte termijn tot kostenverhoging leidt Daarnaastconstateert men politieke weerstand tegenverschuiving
van verantwoordelijkheden van de publielce naar de
private sector. Dit hangt samen met een gebrek aan
maatschappelijlc Icredietvoor de varlcenssector. Een
aantal Ondernemersvoelt er niets voor omde eigen
sector voor de overheid t e verdelen in 'goed' en
'fout'. Alle gei'ntewiewden zijn van mening dat er
voor de ondernemers bepaalde 'prikkels'tegenover
dienen t e staan, bijvoorbeeld maatschappelijk draagvlak betere afietmogelijkheden, snellere toetsingsprocedures bij vergunningen, lagere Ikeuringslkosten,
fiscale voordelen et cetera.

Geïntegreerd toezicht op wet- en regelgeving

wet- enregelgevingenminimalemarldeisen.Kenmerkend is het ontbrelken van onderlingeafstemming. Dit maald de administratiednk voor ondernemers onnodig hoog. Ooi< het switchentussen
certificaten wanneer veranderingen in de madd hierom vragen wordt erdoor bemoeilijld. Het bedrijfscertificaat kaneenbelangrijlce
rol spelenin de afstemmingtussencertificeringssystemen. Het streefbeeld van het INTEGER-project is dat uiteindelijl<
alle certificatenen Ikeurmerl<en dezelfdesystematiek, dat wil zeggen de indeling van het kwaliteitshandboek 'bedrijfscertificaat', hanteren en op de inhoud van het basiscertificaat voortbouwen (figuur
2). De overzichtelijkheid voor ondernemer en consument neemt hierdoor sterk toe. Nieuwe voorschriften of aanvullende keurmerken zijn op flexibele wijze in de bedrijfsvoering in te passen. Overlap
wordt vermeden:certificatenen IkeurmerlcenIkunnen zich toespitsen op die voorschriften waarmee
zezichonderscheidenvanandere.
Een extra eficiencyslag wordt gemaald als certificerende instellingen voor certificaten en Ikeurmericen tevens geaccrediteerd zijn voor het certificeren van bedrijven
met het bedrijfscertificaat.

Het bedrijfscertificaat biedt een basis voor ge'l'ntegreerd toezicht op wet- en regelgeving. Het model
vange'l'ntegreerd toezicht is infiguur l weergegeven. De verantwoordelijkheden vanpublielke toezichthoudersblijvenin dit model ongewijzigd. Een
certificerendeinstellinginspecteert
en certificeert
het bedrijf Hierbij ontstaat tevens geborgde informatie voor publieketoezichthouders (RW, AID,
LID en anderen) over naleving van de wet- en regelgeving. Hierdoor behoren overlappende bedrijfsinspecties en dubbele administraties t o t het verleden. Het toezicht Ikan op deze wijze voor alle partijen efficiënter worden ingericht.

Vrijwillige certificaten en keurmerken
Naast wet- en regelgeving is voor de varkenshouderij een groot aantal certificaten en keurmerkenop
de marid of in ontwil&eling (IKB, Milieukeur, EKO,
baconlijn, DVI, Kolomcertificering en anderen).Er zit
relatief veel overlap in de voorschriften van de verschillende certificaten, met name op het gebied van
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Figuur I: Model voor ge'rhtegreerd toezicht op wet- en regelgeving
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andere certificaten en keurmerken
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College van Deskundigen voor deVarkenshouderij
De projectgroep adviseert om een centraal College van Deskundigenvoor de Varkenshouderij in
te stellen, waarvan alle belanghebbende partijen
deeluitmaken:bedrijfsleven,overheid,publieke
toezichthouders (AID, RVV), certificerende instellingen,maatschappelijkeorganisatiesenandere
belanghebbenden.Dit centrale College van Deskundigen bepaalt gezamenlijkde opzet en inhoud
van het bedrijfscertificaat, het certificatieschema,
het toezicht opnaleving van de voorschriften, het
sanctieprotocol, de bijbehorende kosten et cetera. Zo wordt een sectorbreed aanvaardebasis
voor het kwaliteitsniveau van de bedtijven neergelegd.

NEN-norm
Het verdient sterke voorkeur om de eisenvan
het bedtijfscertificaat te laten aansluiten bij internationale ontwikkelingen en daarmee t e 'normaliseren'. In opdracht van het centrale College van
Deskundigen zou het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN) een NEN-nom voor basiscertificering in de agrarische sector kunnen uitwerken.
Hierbij dient te worden aangesloten bij de internationale normenvoor
kwaliteitsborging ( I S 0
9000)en/of milieuzorg ( I S 0 14000);

Geautomatiseerdebednjfsdatabank
D e administratiesdiein het kader vande verschillende wetten enregelsen het bedrijfscertificaat moeten wordenbijgehouden, dienente worden ge'htegreerd in één administratiesysteem. Dit
administratiesysteem dient inde
toekomst t e
worden ondersteund door een bedtijfsdatabank
die is gekoppeld aan het managementinformatiesysteem (MIS) van hetbedrijf Door een goed
gestructureerde opslag in een eigen bedrijfsdatabad< kande ondernemer naeenéénmalige invoer de gegevens op een efficiënte en uniforme
wijze aan private en publieke toezichthouders ter
beschil<l<ing stellen. Deze gegevens dienen te zijn
geborgd. Koppeling van de bedrijfsdatabank met
het MIS op het bedrijf dient een tweeledig doel.
Ten eerste is uit de bestaande MIS-sen naar verwachting veel meer informatie ten behoeve van
borging van voorschriften te halen dan op dit moment gebeurt. Door koppeling met het MISkan
debedrijfsdatabanktevens worden benut voor
het uitvoeren van probleemanalyses en managementondersteuning.

Tot slot
De ontwikelingvan een bedrijfscertficaat met weten regelgeving en minimale marldeisen Ikan voor de
varkenshouderij een belangrijke impuls zijnvoor het
terugwinnen van een 'Licenset o Produce'.Integratie
van toezicht op wet- en regelgeving en private systemen biedt wezenlijlce mogelijkheden tot effciencywinst voor ondernemers en toezichthouders. Uiteindelijk zal het ontwil<l<elingsprocesmoeten leiden
t o t Iketencertificering entot een landbouwbrede afstemming van certificaten. In een pilot met praktjkbedrijven kunnen de mogelijkhedenvan gel'ntegreerd
toezicht voor de praldijk en de meerwaarde van het
bedrijfscertificaatvoor ondernemers en toezichthouders naderworden getoetst. Het is nu van belang dat
sectorpartijen de handen ineen slaan en gezamenlijk
eenvisie ontwikkelen over dewijzewaaropeen
basisniveauvan kwaliteitszorg en gehtegreerd toezicht in de varkenshouderij kan worden gerealiseerd.
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