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Verschillende hoofdvormen toezicht (op voedsel) 
 

  

1. Eerste partij regulering: interne controle door bedrijf 

zelf; zelfregulering, intern voedselveiligheidssyteem 

 

2. Tweede partij regulering: controle door leveranciers 

en klanten zoals supermarkten 

 

3. Derde partij regulering: controle door externe auditor 

of certificeerder  

 

 

4. Vierde partij regulering: controle door de overheid 
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Gescheiden systemen publiek en privaat toezicht 

•Overlap? Inefficiënt?  

 
 

 PUBLIEK TOEZICHT 

NVWA 

PRIVAAT TOEZICHT 

Certificatie instellingen  

Transactie partners 

Private kwaliteitssystemen 

Voedselindustrie, horeca, supermarkten 

Hybride 

toezicht 

Coordinatie 

Achtergronden (drivers) voor samenwerking NVWA met bedrijfsleven: 

 

• Globalisering voedselketens 

• Capaciteitsgebrek en Bezuinigingen NVWA 

• EU regelgeving (verordening178/2002, 882/2004 en 852/2004) 

• Beleid rijksoverheid vermindering toezichtlast bedrijfsleven 

 



Onderzoek naar door NVWA geaccepteerde zelfcontrolesystemen 

Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) heeft 12 zogenaamde 

‘zelfcontrolesystemen’ geaccepteerd 

 

Onderzoek  Vergelijking van twee geaccepteerde systemen:  

    Bureau de Wit (BDW) en RiskPlaza 

 Paul Verbruggen en Tetty Havinga, ‘Meta-toezicht op voedselveiligheid’,  

 Tijdschrift voor Toezicht 2014 (5) 1, p. 6-32. 

 

Onderzoeksvragen  

• Wat behelst zelfcontrolesysteem? 

• Hoe houdt de NVWA toezicht op deze zelfcontrolesystemen? 

 

Bronnen: 

• Documenten van NVWA, BDW en RiskPlaza beschikbaar via internet 

• Interviews met betrokkenen van zelfcontrolesystemen en van NVWA  

 



Meta-toezicht = toezicht op toezicht (hier toezicht door overheid 

op extern privaat toezicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVWA 

Bureau De Wit 

Hotel Restaurant 

RiskPlaza 

IsaCert 

Bakkerijgrondstof-
bedrijf 

Lloyds of SGS 

Specerijen-
leverancier 

Overige 
geaccepteerde 
‘zelfcontrole-

systemen’ 

Levensmiddelen-
bedrijven 



Vergelijking twee geaccepteerde zelfcontrolesystemen 

 

BDW 

• 1 van de 8 systemen die naleving 

hygiënecode  brancheorg. controleren 

• Commercieel bedrijf 

 

• Controle naleving hygiënecodes d.m.v. 

inspecties en monsters 

 

• NVWA  heeft systeem BDW gecontroleerd 

voor acceptatie 

 

• Bedrijven met BDW keurmerk geen 

inspecties van NVWA (alleen in kader 

systeemaudit) 

 

 

 

 

RiskPlaza 

• 1van de 4 unieke geaccepteerde systemen 

 

• Niet commercieel 

• Multi stakeholder van sector (productschap) 

• Database gevaren grondstoffen 

• Audit door certificeringsinstantie bovenop 

bestaand voedselveiligheidscertificaat 

(BRC, IFS, etc) 

• NVWA betrokken bij database en bij 

ontwerp systeem 

 

• Producten van RiskPlaza-bedrijven vrij van 

NVWA inspecties (ingrediëntenverificatie ) 



Instrumenten Metatoezicht door NVWA 

Ex ante (voorafgaand aan acceptatie) 

• Geen vooraf vaststaande criteria  (inmiddels wel meer standarisatie) 

• Gesprekken ZCS en NVWA 

• NVWA audit van systeem voordat het wordt geaccepteerd  

• Audit omvat steekproef bij levensmiddelenbedrijven (wijkt oordeel ZCS af van oordeel NVWA?) 

Criteria 

• Toezicht door externe auditor op basis van normdocument en vastgelegde controlesystematiek 

• Zelfcontrolesysteem moet alle vereisten controleren (100%  controle) 

• Scheiding audit-beoordeling 

• Geen verplichting ZCS om slecht presterende klanten te melden bij NVWA 

Ex post (na acceptatie systeem; nog in ontwikkeling) 

• Geregeld overleg NVWA-ZCS 

• Bedoeling: regelmatig systeemaudits en steekproefcontroles 

• Bij BDW kan NVWA auditrapport bedrijven opvragen. Bij Riskplaza alleen in kader systeemaudit. 

 



Samenwerking publiek en privaat toezicht:  

Win-win-win situatie? 

Publieke autoriteiten kunnen menskracht en geld besteden aan de ‘rotte appels’ 

en de hoge risico’s 

 

Geaccepteerde private systemen verkrijgen meer legitimiteit en versterken hun 

marktpositie 

 

Meer keuze voor levensmiddelenbedrijven (wel of niet deelnemen?, welk privaat 

systeem?, afspraken over controle en begeleiding) 

 

Bedrijven krijgen duidelijk verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid 

 

 



Potentiële risico’s bij toezicht publieke belangen gebaseerd op private 

controles/certificatie 

Belangenconflict (bedrijven zijn klant want betalen voor controle) 

• Race to the bottom  

• Onvoldoende transparantie en verantwoording (Vertrouwelijkheid audits, normen, 

controlesystematiek) 

Capaciteit  private toezichthouder om adequaat te controleren 

• Afhankelijk van bedrijf voor toegang tot site en informatie (Aangekondigde controlebezoeken) 

• Onvoldoende gekwalificeerde auditors  

• Uitsluitend systeemaudit (zonder controle feitelijke producten of productieproces) 

Bereidheid private toezichthouder tot adequate controle 

• Gericht op wensen klant ipv op publieke belangen 

• Niet alle private controleurs en niet alle (levensmiddelen)bedrijven en sectoren zijn voldoende 

gemotiveerd om (voedsel)veiligheid te controleren en te verbeteren. 

Publieke toezichthouder buiten spel 

• Publieke autoriteiten kunnen contact met het veld en informatie over ontwikkelingen en de 

situatie kwijtraken 

• Inkapseling publieke toezichthouder door bedrijfsleven 

 

 

 

 

 



Problemen bij zowel publiek als privaat toezicht 

• Zowel privaat als publiek toezicht  zijn afgestemd op goedwillende 

bedrijven en minder adequaat voor opsporen van doelbewuste 

misinformatie en fraude 

• Niet-naleving sommige voorschriften moeilijk of niet achteraf te 

constateren 

• Wanneer niet-naleving lucratief is en niet opvalt – verleiding kiezen 

voor goedkope optie (bv paardenvleesaffaire; inferieur 

bouwmateriaal enz) 
 



Situaties waarin private regulering bedrijven effectief kan zijn 

1. Kenmerken sector 

• Klein aantal actoren met sterke lotsverbondenheid 

• Hoge organisatiegraad sector 

• Ondernemers die zich opstellen als ‘politiek burger’ 

 

2.  Kenmerken te reguleren gedrag/activiteit 

• Grote overlap tussen private en publieke belangen 

• Consensus binnen sector en binnen maatschappij over normen 

• Non conformiteit eenvoudig te constateren (zichtbaar) 

 

3.  Kenmerken reguleringsarrangement 

• Effectieve controle op naleving 

• Zelfevaluerend vermogen 

• Actieve betrokkenheid van mensen op relevante functies binnen 

gereguleerde bedrijven 



Punten voor Discussie 

• Kan overheid de eigen verantwoordelijkheid voldoende waarmaken bij steun op 

private controles? 
 

• Hoe kan ‘papieren werkelijkheid’ die los staat van realiteit worden vermeden? 
 

• Hoe ‘misbruik’ van vertrouwen te voorkomen? (veel systemen gebaseerd op 

goede wil en niet gericht op fraude en bewuste misleiding; economisch voordeel) 
 

• Is informatieuitwisseling tussen publieke en private toezichthouder gewaarborgd? 
 

• Goed toezicht vereist aanwezigheid en zichtbaarheid; ondanks private controles 

en goede past performance blijven af en toe onverwachte controlebezoeken 

publieke toezichthouder nodig 
 

• Wie ziet in nieuwe systeem toe op constructieve veiligheid gebouwen? 
 

• Wordt publiek toezicht afgescheept met bijzaken? 
 

• Hebben opdrachtgevers bouw en gebruikers belang bij naleving Bouwbesluit? Wat 

is publiek belang van de regels van het Bouwbesluit? 

 

 


