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Van: )
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 16:37
Aan:
Onderwerp: FW: Corona versus het al dan niet oppakken van Fysiek inspectie werkzaamheden

Zie onderaan de mail een bericht van  over fysieke werkzaamheden en Corona. 
Met vriendelijke groet, 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 18:30 
Aan: NVWA Dist HH R&E MT Expertise @minlnv.nl> 
Onderwerp: Corona versus het al dan niet oppakken van Fysiek inspectie werkzaamheden 
Beste collega’s 
Vanmiddag had ik een gesprek met  over het hebben van een verschil van mening in de 
driehoek Programmering, Inspectie en Expertise over het al dan niet oppakken van fysieke 
inspectiewerkzaamheden in deze Corona tijd. Zij belde mij n.a.v. een discussie in het Corona overleg over 
onderstaande.  
Binnen Dier is v.b. een verschil van inzicht over het al dan niet oppakken van fysieke werkzaamheden bij 
hondenfokkers. Inspectie kan in bepaalde situaties een andere zienswijze hebben dan Expertise. (Bij deze casus is 
er überhaupt nog geen goedgekeurde HRM protocol, hetgeen onderstaande nog niet relevant maakt) 
Beoordeling van uit te voeren fysieke inspectie werkzaamheden vindt plaats langs de lijn: 

 Zijn de werkzaamheden noodzakelijk (veelal wel anders hadden wij de betreffende werkzaamheden niet
opgenomen in ons HH plan)

 Zijn de inspectie werkzaamheden maatschappelijk relevant? Sluit aan bij de eerste opmerking
 Kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. (Een goedgekeurd HRM protocol is noodzakelijk)

Mocht ondanks het positief beantwoorden van bovenstaande punten er een verschil van inzage blijven over het al 
dan niet oppakken van fysieke inspectiewerkzaamheden, dan vanuit de driehoek (programmering, Expertise en 
Inspectie) een mail voorleggen aan Divisiehoofd R&E  en Divisiehoofd Inspectie .  
In de mail duidelijk aangeven hoe de betrokken partijen er in zitten en wat de redenatie is. 

 en  nemen van hieruit een besluit hoe hier mee om te gaan. 
Ik hoop niet dat het vaak voorkomt, maar mocht dit aan de orde zijn dan is deze werkwijze de afgesproken 
werkwijze. Het Corona overleg neemt over dit soort zaken geen besluit, vandaar deze mail. 
Met vriendelijke groet, 
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Van: )
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:55
Aan: )
CC:
Onderwerp: FW: coronaclaims inspectie bedrijven ISI

Urgentie: Hoog

Hoi , 
Kun jij je vinden in de prioritering die  voorstelt? Van mijn kant heb ik geen bezwaar, maar wellicht dat er 
vanuit de EU een soort ‘inspanningsverplichting’ geldt. Laat maar ff weten wat je ervan vind dan kunnen we dat 
ook communiceren naar de inspecteurs die voor Corona aan de lat staan. 
Grtz 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 14:42 
Aan: @nvwa.nl>; @nvwa.nl>; 

@nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: coronaclaims inspectie bedrijven ISI 
Urgentie: Hoog 
Collega’s, 
Gistermiddag een BED overlegje Zuid en West gehad, om te bespreken hoe de werkzaamheden verlopen. 
Het volgende leek ons de beste oplossing: 
Het project Coronaclaims is met de eerste scrapelijst bijna afgerond, een tweede scrapelijst laat op zich wachten.  
De optie om eigen (bekende) internetbedrijven te gaan screenen op Coronaclaims kan een vervolg zijn, maar dan 
is de werkverdeling mogelijk scheef. Dat zou kunnen zijn omdat de bezetting in de teams en de verdeling van de 
bedrijven in NL misschien niet op elkaar zijn afgestemd, of omdat internet bedrijven in de ene regio meer 
voorkomen dan in andere, etc. 
Het project Glucosamine claims is een kop-staart project dat loopt tot 30 juni. In sommige teams wordt daar pas 
sinds 1 juni mee gestart. Dit project verdiend nu voorrang om binnen de tijd afgerond te kunnen worden. Als 
team Zuid of team West dat niet af krijgen, moeten ze mij melden of er 1-2 weken uitloop nodig is. Dit heeft nu 
voorrang! 
Naast de behandeling van klachten / meldingen en de fysieke herinspecties die weer opgepakt kunnen worden en 
ook allemaal prioriteit hebben. 
Ik stelde voor (met instemming van de collega’s) 
Prio 1 = klachten, meldingen (urgente zaken, ernstige overtredingen, schadelijkheid, e.d.) 
Prio 2 = project Glucosamine (conform protocol, dus niet breder gaan kijken dan nodig is voor het project) 
Prio 3 = herinspecties 
Prio 4 = tweede slag in het project Coronaclaims. Liefst met een tweede scrapelijst! Dat kan, omdat we al een 
eerste resultaat hebben waarover gerapporteerd kan worden. We hebben niet stilgezeten maar zijn proactief aan 
de slag gegaan. Mooi om met dat eerste resultaat al aan onze EU opdracht te kunnen voldoen. 
Ik ga opnieuw aankaarten dat een tweede scrapelijst voor dit project moet worden aangeleverd met hulp van 
DHT. Daar hebben we immers even tijd voor als we deze prioriteiten aanhouden. 
Hopelijk is dit voor jullie ook akkoord? Kunnen we dat dan in alle vier de teams zo doen? 
Groet 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:34 
Aan: @nvwa.nl>;

@nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl> 
Onderwerp: coronaclaims inspectie bedrijven ISI 
Hallo  en , 
In overleg met Emile is besloten om de bestaande bedrijven met een website te gaan inspecteren op de eventuele 
aanwezigheid van corona claims. 
Dit omdat de EU eist dat we actief op zoek gaan en de ‘scrapelijst’ van DT nog wel op zich laat wachten. 
Van  kreeg ik nu de vraag of er ook een limiet aan het aantal te inspecteren bedrijven is. Nu is het 
afhankelijk van de bezetting in de regio en het aantal geschikte bedrijven in die regio. Als we hier niet gaan sturen 
zou dat kunnen betekenen dat er in de ene regio meer wordt geïnspecteerd dan in de een andere. Dit zou 

Doc 16

- -

- -
-



2

betekenen dat je als bedrijf de ‘pech’ kunt hebben dat je in een regio bent gevestigd waar ‘veel’ wordt 
geïnspecteerd.  
Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden die gedaan moeten worden en langzaam aan worden ook de fysieke 
(her)inspecties opgestart.  
Kortom, er moet een uitspraak gedaan worden hoeveel bedrijven elke regio maximaal (per week of maand) 
mag/kan inspecteren. 
Grtz. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 10:34
Aan: )
CC: )
Onderwerp: FW: Eerste concept rapport taak/middelen onderzoek gereed - vraag tot 

feitencheck
Bijlagen: 210111 Toezicht met Beleid Domeinen NR 210112.docx

Dag collega’s, 
Hierbij het verslag van de handelingsalternatieven nav het Deloitte rapport.  en ik hebben met de VWS 
collega’s hieraan deelgenomen.  
Ik heb mijn commentaar erin gezet. Mogelijk hebben jullie nog suggesties/aanvullingen? Het onderdeel BED staat 
op de pagina’s 16 en 17. 
Deadline is donderdag 14 januari. 
BVD en groet, 

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 11 januari 2021 17:32 
Aan: NVWA Dist HH R&E alle CSI's Expertise < @minlnv.nl>; 

@nvwa.nl> 
CC: NVWA Dist HH R&E MT Expertise @minlnv.nl>; NVWA Dist HH R&E MT 
Regie < @nvwa.nl>; NVWA Dist HH R&E alle afdelingshoofden 
< @nvwa.nl> 
Onderwerp: Eerste concept rapport taak/middelen onderzoek gereed - vraag tot feitencheck 

Beste collega’s, 

Vlak voor de kerst is het eerste concept rapport van het vervolg van het taak/middelen onderzoek gereed gekomen. 
De reactie fase op dit concept rapport was dermate kort dat er toen besloten is geen brede reactie uit te vragen. 
LNV heeft ervoor gekozen dit wel te doen en daarbij ook de collega’s van de NVWA geraadpleegd, wat binnen de 
NVWA terecht tot verwarring heeft geleid. Dat willen wij met deze uitvraag recht zetten. Wij vinden het belangrijk 
dat voor de feitencheck deze stukken breder gedeeld worden om te voorkomen dat er verkeerde beelden en of 
conclusies getrokken worden. Betreffende stukken worden straks mogelijk gebruikt o.a. in het formatieproces en 
goede beelden en conclusies zijn voor de NVWA van groot belang. 

Om jullie een goed beeld te geven delen we met jullie de integrale teksten van alle domeinen (hoofdstuk 4 domein-
specifieke informatie uit het rapport van ). We vragen jullie nadrukkelijk niet grote aanpassingen te doen 
op de tekst. Immers de teksten zijn vastgesteld onder verantwoordelijkheid van .  
Wat wij wel van jullie vragen is een check op: 

 feitelijke onwaarheden en geef een concreet tekstvoorstel in track changes;
 formuleringen die niet geschikt zijn om openbaar te maken. Omdat het vaak om vakinhoudelijke informatie

gaat vragen we om in die gevallen een tekstvoorstel te doen in track changes;
 verwijzing naar interne en niet-openbare informatiebronnen in de domeinomschrijvingen (bijvoorbeeld

MCS, Kaderbrieven). Deze graag markeren met een opmerking.
Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 14 januari (16:00 uur) een reactie van jullie. Graag deze sturen naar 

 en . 

Alvast dank namens 

 en 
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Hartelijke groet, 

Hoofd afdelingen Regie en Proces- en Productontwikkeling 
Directie Handhaven – Divisie Regie & Expertise 
.................................................................... 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006| 3540 AA | Utrecht 
.................................................................... 
M 06 - 

@nvwa.nl 
.................................................................... 
Maken van afspraken a.u.b. via: 

T: 06 –
M: @nvwa.nl 
Werkzaam: ma di do vrij 
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Handelingsperspectieven per domein 
 

4.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we per domein de mogelijke handelingsperspectieven 
voor de korte en de langere termijn. Onder korte termijn verstaan we de periode 
2021 – 2022. Bij de langere termijn gaat het om de komende vier tot vijf jaar. 

 
De aan ons verstrekte opdracht was erop gericht het proces te begeleiding tussen 
toezicht en beleid. Daarvoor is per domein schriftelijke input aangeleverd vanuit de 
NVWA en de opdrachtgevende departementen, en zijn per domein gesprekken 
gevoerd. De uitkomsten van dit proces zijn weergegeven in dit hoofdstuk. 

 
In de korte tijd die beschikbaar was voor de uitvoering van deze opdracht, is het 
weliswaar gelukt om over alle domeinen een verdiepend gesprek te voeren. De 
uitkomsten van de domeingesprekken laten echter een wisselend beeld zien, en 
kunnen onevenwichtig overkomen als het gaat om de concreetheid van 
handelingsperspectieven per domein. Dat is het resultaat van het proces dat de 
afgelopen drie maanden is doorlopen. Als uitgangspunt is gehanteerd dat er geen 
extra capaciteit beschikbaar komt. Enkele handelingsperspectieven zijn meer gericht 
op proces en rollen, terwijl andere voorstellen een meer inhoudelijk karakter 
hebben. Soms zijn heel concrete oplossingsrichtingen naar voren gekomen, terwijl 
in sommige gevallen nadrukkelijk nog verdere uitwerking nodig is. De 
handelingsperspectieven in dit hoofdstuk geven richting voor vervolgstappen in de 
komende periode. 

 
De inhoud van dit hoofdstuk is geordend naar de publieke belangen en de domeinen 
die daar onderdeel van uit maken. Voor elk domein geven we allereerst een 
omschrijving van het domein en schetsen we enkele relevante kenmerken. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van de beschrijvingen in het Deloitte-rapport en in het jaarplan 
van de NVWA. Daarbij is per domein aangegeven wat de beschikbare capaciteit was 
voor de situatie en de bestaande werkwijzen in 2019. 

 
Vervolgens is per domein het risicoprofiel geduid. Daarvoor hebben we gebruik 
gemaakt van de risico-inschatting die Deloitte heeft gemaakt (zie paragraaf 2.6 voor 
een beschrijving van deze methodiek), van de nadere duiding van risico’s door de 
NVWA en van reflecties op risico’s vanuit beleid (LNV of VWS). Hierbij is onderscheid 
gemaakt naar risico’s voor 1) mensen, 2) dieren, planten en milieu, 
3) EU-conformiteit en 4) derde landen. Daarnaast is onderscheid naar risiconiveaus 
van 0 (geen significante weerslag) t/m 4 (grote weerslag of dreigende infractie met 
aanvullende sancties). Daarna benoemen we per domein de belangrijkste 
knelpunten. Vervolgens beschrijven we per domein de handelingsperspectieven voor 
de korte en de langere termijn. 
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We sluiten dit hoofdstuk af met enkele rode draden en formuleren in de 
slotparagraaf een aantal domein-overstijgende aanbevelingen. 

 

4.2 Publiek belang: Voedselveiligheid 
 

Het publieke belang Voedselveiligheid bestaat uit acht domeinen. In het jaarplan 
2020 is ervan uitgegaan dat de NVWA in 2020 in totaal 48% van haar capaciteit 
besteedt aan dit publieke belang. 

 
In Nederland zijn ruim 250.000 bedrijven actief in de voedselketen. Ongeveer 6% 
van die bedrijven wordt jaarlijks door de NVWA gecontroleerd. Toezicht in het 
publieke belang voedselveiligheid richt zich op bedrijven die plantaardige, dierlijke 
en samengestelde levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, 
distribueren en transporteren. Ook richt dit publieke belang zich op het borgen van 
de voedselveiligheid bij de verkoop en verstrekking van levensmiddelen aan 
consumenten. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA zich op voedselfraude en 
misleiding. 

 
Risico’s voor voedselveiligheid doen zich voor in de hele keten van ‘van grond tot 
mond’. De integrale ketenanalyses kunnen daarom een belangrijk strategisch 
instrument zijn voor de risicobeoordeling voor voedselveiligheid. 
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4.2.1 Domein: Vleesketen en voedselveiligheid 

Het domein v leesketen en voedselveiligheid richt z ch op het beschermen van de voedselveiligheid. Het ziet erop toe 

dat vlees volgens de wettelij ke rege.ls voor voedselveiligheid wordt geproduceerd en voorkomt dat vlees, dat 

ongekeurd of niet geschikt is voor menselijke consumptie, wordt verhandeld. Het domein omvat het eerste deel van 

de vleesketen, de productie van vers, onverwerkt vlees. De NVWA houdt toezicht op eri<ende bedrij ven die vers vlees 

produceren (zoals slachthuizen, wildbewerkingsinr chtingen, uitsnijderijen), en op koel- en vrieshuizen die vers vlees 

opslaan. Ook houdt de NVWA-toezicht op het vervoer en de handelsstromen van vers vlees en op d e aanlevering van 

slachtdieren uit veehouderij en (primaire sector). 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 321,6 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte-rapport wordt het ris co voor het gehele domein gedu d in de categorie 1 

risicoprofiel ('inc dentele weerslag op mensen'). Door de hoge weri<druk staat de kwaliteit van de 

keuring onder druk, wat mogelijk een weerslag heeft op de voedselveiligheid. 

Daarnaast wordt de taak 'Keuren van dieren op roodvlees- en pluimveeslachthuizen en op 

wildbewerkingsinrichtingen' gedu d in de categorie 1 ('audit en/of gevraagd verbeterpunt' 

i .r.t . EU-conform teit ) . 

Keuring is een van de belangrijkste off ciële controles om de voedselveiligheid van v lees 

te borgen. Doordat keuren voorrang krijgt boven andere taken, komen taken in andere 

domeinen in de knel. 

De NVWA onderschrijft de wij ze waarop Deloitte de risico's voord t domein heeft gedu d . 

Door de hoge werkdruk staat bij het keuren de kwal teit van de keuring onder druk. 

U t de nadere duiding van de ris co's door LNV komt naar voren dat de NVWA de 

opdrachtgever beter kan meenemen in het stellen van prioriteiten: Wat zijn binnen het 

budget de mogelijkheden en welke risico's brengt dat met zich mee? Waarbij in de 

afweging van ris co's en prorite ten nadrukkelijk ook bele dsmatige, Europese, j ur dische 

en politieke dimensies betrokken moeten worden. Zichtbaar maken wat de ris co's zijn 

vanu t de verschillende invalshoeken, om vervolgens bewust te beslu ten welke ris co's 

wel of niet genomen worden. 

Belangrijkste De pol itiek-maatschappelijke dynamiek rond slachthuizen is groot. Deze dynamiek komt 

knelpunten vee.lal voort u t incidenten, die vaak worden voorgesteld als structurele problemen. 

Verpl chte keuringswerkzaamheden Ie den tot verdringing van toez chtweri<zaamheden. 

Het is de afgelopen j aren moeilij k gebleken om voldoende gekwalificeer de dierenartsen te 

werven. 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

In gesprek met de sector om gezamenlijk te verkennen wat mogelijkheden zijn om de 

werkzaamheden van de NVWA eenvoudiger te maken. Concreet voorstel in d t verband is 

het dempen van piekmomenten in slachthuizen. Er ligt nu heel veel druk op maandag en 

donderdag. 

Inzetten op realtime cameratoezicht en gebruikmaken van dig tale technieken. 

Hiervoor is wettelijk ook ruimte, voor het gebruik hiervan bij post-mortem-keuring 

(PM-keuring), zeker bij de pluimveehouderij. Een geautomatiseerde PM-keuring is 

technisch mogelijk en de wetgeving biedt ruimte. Wel zijn investeringen nodig van de 

branche en moeten verdere afspraken hierover gemaakt worden. Voor de korte termijn 

kan allereerst worden gedacht aan een pilot bij een slachterij, die hier voor open voor 

staat. 

Verlicht de werkdruk bij de dierenartsen, en verken voor welke werkzaamheden en 

controles andere medewerkers dan dierenartsen ingezet kunnen worden. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Bezie vanuit een korte-termijnpilot of digitale technieken breder toegepast 

kunnen worden voor keuring en toezicht. 

Voer een bezinning uit op de rol van de dierenarts in het slachthuisproces. Zowel 

bezien vanu t voedselveiligheid als vanuit dierenwelzijn. Verken in d t verband – in relatie 

tot de EU-regelgeving – de ruimte voor de delegatie van taken die door niet-dierenartsen 

uitgevoerd mogen worden. 
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4.2.2 Domein: Horeca en ambachtelijke productie 

D t domein r cht zich op een veilige bere ding van eet- en drinkwaren, basisvoorwaarden (zoals hygiëne en inr chting) 

en het weren en bestrijden van plaagdieren bij bedrijven die voedsel direct aan consumenten leveren, serveren en/of 

verstrekken. Dit betreft horecaondernemingen, ambachtelij ke bedrijven, zorginstellingen en retailers. Het 

controlebestand van het domein is groot: er zijn ongeveer 60.000 horecabedrijven, 21.000 retail-bedrijven, 25.500 

ambachtsbedrij ven en 10.000 instellingen bij de NVWA bekend. Daarnaast ziet het domein toe op eerlijkhe d in de 

handel (misle ding consumenten) en op juiste informatieverstrekking over allergenen in het voedsel. 

D t domein kenmerkt zich doOf een redelij k overzichtelijke aanpak en instrumentenkeuze (toezicht, openbaarmaking 

en naleefmetingen). 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 133,1 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte-rapport wordt het ris co voor het gehele domein gedu d als categorie 1 

risicoprofiel (incidentele weerslag op mensen) . Dit risicoprofiel geldt zowel voor toe:z cht op horeca, 

als voor toezicht op ambachtelijke producten, op instellingen en op retail. 

VWS heeft het afgelopen jaar ruimte geboden om de capacite t voor HAP iets te 

verhooen nadat in vooroaande iaren sorake is oeweest van inkrimoino,. 

Belangrijkste HAP is een veelOfnvattend domein. Slechte naleving van voedselveilighe dsvereisten heeft 

knelpunten direct impact. 

De samenleving heeft voor dit domein andere verwacht ingen van regulier toezicht dan 

wat de NVWA kan waarmaken (eenmaal per jaar alle bedrijven inspecteren is niet 

haalbaar voor de NVWA). Er moet worden gepriorteerd. 

Behalve deze (mogelijke) aandachtspunten, doen zich binnen dit domei n op dit moment 

oeen echte knelounten voor. Vooral de onderlinoe uitwisselino wordt belanoriik oevonden. 

Handelingsperspectief Naleefmetingen uitvoeren en focus aanbrengen op basis van informatie over 

korte termijn mate van naleving: Inzicht krijgen in waar minder intensief of eff ciënter toez cht nodig 

is. Vervolgens deze inz chten uitwisselen (bijv. eenmaal per kwartaal), in samenwerking 

met de inspecteurs ris co-afweging maken, om t ijd ig te kunnen bij sturen, om inzichten te 

vertalen naar pr orite ten voor bepaalde (sub)sectoren, en om gevolgen van ernstige 

verstoringen (handhavingsissues) te bespreken. Ofwel: naleefmeting benutten om risico's 

binnen doelgroepen te benoemen. 

I nzet auditoren vergroten en versteri<en fommle-aanpak. De formule-aanpak is 

een eff ciënte en effectieve methode. Hierbij gaat het om winkelketens of 

franchiseformules, waarbij alle locat ies van deze ketens of formules hetzelfde zij n. De 

inzet van de auditor is ger cht op het hoofdkantoor, daar wordt de informatie opgehaald. 

De check in de praktij k gaat in de vorm van een (korte) steekproef. Orm de formule-

aanpak te kunnen uitbre den, dient het aantal auditoren (team ABB) te worden 

uitgebre d, en kan het aantal inspectielocaties worden verminderd. Daarmee wordt 

capacite t vrijgespeeld voor inspecties, vanuit ris cogericht toezicht, op andere locaties. 

Handelingsperspectief In de schriftelij ke input en t ij dens het domeingesprek zijn geen nadere suggesties gedaan 

langere termij n voor handelingsperspectieven op de langere termij n. 
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4 .2.3 Domein: Industriële productie 

Het domein Industriële productie houdt toezicht op de voedselveilighe d van eet- en drinkwaren bij industriële 

productie. Het toezicht richt zich op bedrijven die leveren aan andere bedrijven, die plantaardige, dierlijke en 

samengestelde levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, distribueren en transporteren. 

Daarnaast houdt d t domein toez cht op diverse vormen van fraude, misleiding en de juistheid van etikettering. 

Binnen de zuivel- en eierl<eten wordt het toezicht u tgeoefend door de Stichting Centraal Orgaan voor 

Kwal teitsaangelegenheden in de Zuivel {COKZ}. De NVWA fungeert hiervoor als opdrachtgever. 

Sinds 2020 is het deel Chemie ondergebracht in het nieuwe domein Monstername en analyse levensm ddelen (zie 

paragraaf 4.2.7). 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 106,9 f.t .e. 

Inschatting Het Delo tte- rapport benoemt voor de volgende taken een risico in de categorie 2 

risicoprofiel ('structurele weerslag op een kleine doelgroep'} : 'Erkenningsverlening en registratie van 

bedrij ven', 'Toez cht op geregistreerde bedrij ven', en 'Afhande.len van meldingen, signalen 

en incidenten'. 

De overige taken binnen dit domein scoren een ris co in de categorie 1 ('Ine dentele 

weerslag'}. Dit betreft de taken 'Toez cht op erkende bedrij ven', 'Toez cht op producten' 

en 'Expertiseverlening aan opdrachtnemers (COKZ16) ' . 

Vanuit de NVWA en beleid zijn geen nadere opmerkingen gemaakt over de du ding van 

deze risico's. 

Belangrijkste Het toezicht op erkende bedrijven {retribueerbaar wer1<) krijgt voorrang. Dit gaat ten 

knelpunten koste van andere werkzaamheden. 

Taken op het gebied van voedselveilighe d krijgen hoge prior tet. Toez cht op producten 

met een beperkt veilighe dsrisico, maar die wel een groot risico hebben als economisch 

delict kriiat minder orioriteit en staat daardoor onder druk. 

Handelingsperspectief Betere verdeling van inzet tussen toezicht op erkende bedrijven en op 

korte termijn geregistreerde bedrijven: Neutraliseren dat toezicht op erkende bedrij ven 

(retribueerbaar) ten koste gaat van toezicht op geregistreerde bedrij ven, door toezicht op 

geregistreerde bedrijven ook retribueerbaar te maken {o.b.v. profrjtbeginsel} . Op basis 

van deze verbeterde verdel ing kan het risicogerichte toezicht beter worden ingevuld. 

Voortzetten werkzaamheden voor het inrid1ten van de cyclus van 

naleefmetingen: Samen met de risicoprofilering biedt dit helderhed over de focus en 

inzet van de NVWA, en wordt duidelijk welke {pol tieke} restris co's - beargumenteerd -

geaccepteerd zouden moeten worden. Naleefmetingen starten zodra populatie voor de 

meting in beeld is (op basis van bovenstaande verdeling). In 2022 vervolgens 

daadwerkelijk van start met cyclus van naleefmetingen. 

•• COKZ staat voor Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel. 
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 Taken op gebied van misleiding uitbesteden: Aanpak fraude is primair een taak voor 

NVWA. Dat geldt niet voor het aanpakken van misleiding. Nagaan of het LNV-deel over 

misle ding kan worden ondergebracht bij een andere organisatie. Hierbij gaat het onder 

andere om etikettering, beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en om beschermde 

geografische aandu dingen (BGA). Mogelijke organisaties die deze taken kunnen 

overnemen, zijn het Kwalite ts-Controle-Bureau (KCB), NGO’s of RVO. 

Opstellen van een afwegingskader voor meldingen: Aan de hand van dit kader 

du delijk maken welke taken wel en niet kunnen worden opgepakt, en als basis voor 

gedragen, gezamenlijke u tleg van NVWA, LNV en VWS van wat niet haalbaar is. D t is 

van belang gezien het groeiend aantal meldingen. Op basis van afwegingskader goed 

beeld krijgen van het totaal (incl. eventuele blinde vlekken). Daarbij nagaan of het 

ontwikkelen van een afwegingskader voor een aantal domeinen gezamenlijk kan worden 

opgepakt, omdat dit onderwerp bij meerdere domeinen speelt. 

Voorbereiden op arbeidsmarktproblematiek: De komende twee jaar zullen veel 

medewerkers het domein verlaten. D t vraagt om tijdig anticiperen, en het waarborgen 

van kennisoverdracht. 

Jaarplanproces domeinspecifiek maken: In de jaarplancyclus werkzaamheden 

benoemen met bijbehorende capac teit. Voorstel daarbij is dat LNV en VWS gezamenlijk 

een opdracht verstrekken voor dit domein (i.p.v. twee aparte opdrachten). 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Ontwikkel een aanpak voor de arbeidsmarktproblematiek op de langere termijn 

De arbe dsmarktproblematiek is een onderwerp dat voor dit domein ook op de langere 

termijn aandacht vraagt. 
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Doe 17.1 

4.2.4 Domein: D iergeneesmiddelen 

Het domein Diergeneesmiddelen richt z ch op de productie, de handel en het zorgvuldig voorschrijven en gebruiken 

van diergeneesmiddelen vanu t het perspectief van voedselveilighe d, volksgezondhe d, milieu, diergezondheid en 

dierenwelzijn. De NVWA houdt toezicht op de gehele keten, van producenten van diergeneesm ddelen en handelaren 

(zowel in grondstoffen als in diergeneesm dclelen), tot dierenartsen en houders van dieren. Daarnaast ziet de NVWA 

toe op de zelfcontroleverplichting van de veehouderijsector op residuen van diergeneesm ddelen en verboden stoffen 

in dieren (onder andere door uitvoering van het Nat onaal Plan Residuen). 

De Inspectie Gezondhe dszorg en Jeugd (IGJ) voert de inspecties op de productie van diergeneesm ddelen rGood 

Manufacturing l'ractces [GMI']) uit in opdracht van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesm ddelen 

(aCBG), omdat de IGJ d t ook voor de geneesm ddelen doet. Bij overtredingen moet de NVWA handhaven. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 30,9 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte- rapport worden alle taken binnen dit domein gescoord op risiconiveau 1: 

risicoprofiel inc dentele weerslag zowel op mensen, als op dieren, planten en/of het mil ieu. 

Vooral voor de taak 'Toezicht op het voorschrijven en het gebruik van 

diergeneesmiddelen, inclusief monstername' wordt door Deloitte (voor de situatie in 

2019) een capacite tstekort berekend (benodigd: 20,7 f.t.e., beschikba.ir: 11.1 f .t.e.). 

In de nadere duiding van de maatschappelijke ris co's wordt vanu t bele d aangegeven dat 

deze betrekking hebben op voedselveilighe den volksgezondhe d (bijv. vanwege 

verhoogde gehaltes van res duen van diergeneesmiddelen in vlees- of zuive.lproducten). 

Daarnaast kunnen fouten in de productie van diergeneesmiddelen een risico vormen voor 

dieren en voor mensen (diergezondheid, volksgezondhe d, voedselveiligheid en milieu). 

LNV onderschrijft dat er binnen dit domein sprake is van een tekort aan opgeleide 

inspecteurs. 

Belangrijkste Voor diergeneesm ddelen is geen minimum aantal inspecties voorgeschreven. Gevolg 

knelpunten daarvan is dat pr orite t wordt gegeven aan andere domeinen waarvoor vanuit wet- en 

regelgeving wel een minimumeis geldt. Subsidiecontroles gaan voor (is. vanuit EU 

verplicht werk) en verdringen andere werkzaamheden (bijv. onderzoek naar 

diergeneesmiddelen). 

Er is onvoldoende z cht op handel in illegale diergeneesm ddelen/antibiot ca. Algemeen 

gesteld er is onvoldoende z cht op de handel in illegale en legale grondstoffen voor 

diergeneesmiddelen. D t ligt niet alleen aan de {lastig te controleren) i rnternethandel. Ook 

een gebrek aan kennis van naleving en expertise van de diergeneesmiddelenketen speelt 

een rol. Ris co is dat er verboden stoffen in de voedselketen terechtkomen. D t is een 

ris co voor voedselveil ighe den de volksgezondheid. Met name illegaal ,en onverantwoord 

gebruik van antib otica geeft een risico op ant ibiot caresistentie dat weer een risico vormt 

voor de volksgezondheid. 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

Investeren in kennis over risico’s in de keten en uitvoeren van een Integrale 

Ketenanalyse: Het in beeld brengen van risico’s in de gehele keten is een voorwaarde 

voor het u tvoeren van ris cogericht toezicht. Aan de hand van deze ketenanalyse kan 

verder worden verdu delijkt waar in de keten welk toezicht van belang is, en kunnen 

naleefmetingen worden uitgevoerd. Aan de hand van de ketenanalyse kan meer aandacht 

worden besteed aan inspecties vooraan in de keten en wordt voorkomen dat het 

zwaartepunt van inspecties ligt aan het einde van de keten. 

Zorgvuldige en transparante prioriteitstelling: Prioriteiten zodanig vaststellen dat 

samenhang wordt aangebracht tussen inhoud en financiën, en wordt voorkomen dat 

ris cogericht toezicht voor diergeneesm ddelen wordt verdrongen door verplicht EU-werk. 

Op basis van prioriteitstelling strakkere sturing organiseren op beschikbare capaciteit 

voor dit domein. In het kader van prior teitstelling ook aandacht besteden aan 

handhaafbaarheid van regelgeving, zodat toez cht door de NVWA mogelijk is (bijv. 

bijstelling UDD-regeling [UDD staat voor u tslu tend toepassing door de dierenarts]). 

Wijze van (samen)werken verbeteren. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden 

genoemd: 

- Controles op afstand inrichten, door meer gebruik te maken van de antib otica- 

databanken. Hierbij gaat het om private data, die de overhe d niet zomaar mag 

gebruiken. Hierover het gesprek voeren met de sector en mogelijkheden verkennen 

tot meer transparantie. 

- Nieuwe analyse- en monsternametechnieken. 

- Planbaar en kort cyclus werk (bijv. verplichte uitvoering subsidiecontroles) u tvoeren 

op basis van projectmatige planning, voor overige werkzaamheden ruimte creëren 

o.b.v. ‘wendbaarheid’. 

- Meer specialisten nodig die databestanden analyseren (bijv. technieken zoals 

‘webscraping’ inzetten voor toezicht op internet in handel van diergeneesm ddelen). 

- Naast specialisten blijven inspecteurs nodig die bedrijven bezoeken. Er is een tekort 

aan opgele de inspecteurs. Vanu t beleid wordt geple t voor dierenarts-inspecteurs als 

aanvulling op de huidige inspecteurs. 

- Organiseer uitwisseling van kennis, ervaringen en verwachtingen tussen beleid, 

CSI/SI en inspecteurs, en kom gezamenlijk tot mogelijke oplossingen voor 

efficiëntere werkwijze. 

- Bevorderen dat verschillende afdelingen binnen de NVWA, die betrokken zijn bij 

diergeneesmiddelen (handhaven, keuren, cross compliance) goed op elkaar en op 

bele d zijn afgestemd. 

- Anticiperen op nieuwe wetgeving Diergeneesmiddelen die per 2022 in werking treedt. 

Deze nieuwe wet biedt kansen voor minder open normen. 

- Verbeteren informatie-uitwisseling met Inspectie Gezondhe dszorg en Jeugd (IGJ). 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Zelfregulering binnen de sector. Voorwaarde hiervoor is toegang tot data, die voor de 

sector beschikbaar is. Daarnaast zal afsprakenstelsel, zoals ook bij andere private 

kwal teitssystemen helpen om het toezicht te verbeteren. 
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4 .2.5 Domein: Dierlijke bijproducten 

D t domein r cht zich op dierlij ke bijproducten die niet geschikt, of niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. Het 

domein richt z ch op bedrijven waar dierlij ke bijproducten ontstaan (zoals veehouderijen, slachterijen, v isverwerkende 

bedrijven en/ of productiebedrij ven van levensmiddelen; ongeveer 140.000 bedrij ven), op bedrij ven die zich 

bezighouden met de verzameling, de verwerking, de handel, het transport en de verwijdering van dierlijke 

bij producten, en ook op alle horeca en alle huishoudens. Daarnaast houdt het domein toez cht op bedrijven die 

dierlijke bij producten gebruiken. Het aantal bedrijven dat dierlij ke bijproducten hanteert, maar deze niet creë-ert, 

bedraagt ongeveer 4 .300. 

Kenmerkend voord t domein is de grote diversite t van de sector, de grote volumes, de zeer gedetailleerde 

wet- en regelgeving en een hoog frauderisico. 

De beschikbare capacteit voord t domein betrof in 2019: 30,2 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 

Handelingsperspectief 

korte termij n 

Op basis van r isico's voor de volks- en/of diergezondheid zijn dierlijke b ij producten 

ingedeeld in drie categorieën: 

- hoog risiooproducten (bij v . producten met dioxine; delen van alle runderen en 

schapen, alsook kadavers van gezelschapsdieren); 

- midden risicoproducten (bijv. overige kadavers, mest en keukenafval); 

- laag r is coproducten (bijv. overige bijproducten) . 

In het Deloitte- rapport wordt één ris co met categorie 2 benoemd ('meerdere aud ts en/of 

gevraagde verb-eterpunten' i . r. t . EU-conformite t ). Dit risico heeft betrekking op het 

uitvoeren van wettel ij k voorgeschreven bestemmingscontroles. Dit risico vervalt in 2021, 

omdat LNV het risico van EU non-conform teit op zich neemt. 

Maatregelen richten zich daarom op categorie 1 (inc dentele weerslag) (bijv. voor toez cht 

op erkende en geregistreerde bedrijven, bedrij ven met een toestemming en toezicht op 

bedrii ven waar dierliike biioroducten ontstaan 1. 

Met de hu dige capacite t is het periodiek u tvoeren van naleefmetingen bij de 

doelgroepen niet volledig mogelij k. 

Zeer gedetailleerde wetgeving voor vee.l verschillende bedrijfstypen. 

Relatie met domein diervoeder wat betreft fraudegevoelighe d (dierlijke bij producten 

vormen een grondstof voor diervoeder). 

Kans op fraude vanwege gewenst opwaarderen van dierlijke bij producten. 

Vergroten inzidlt in naleving. Voord t domein is nog geen Integrale Ketenanalyse 

(!KA) u tgevoerd . Ook zijn er nog geen naleefbeelden beschikbaar. D t is complex, gezien 

de grote divers teit van de sector, en omdat de data die beschikbaar is, z ch niet leent 

voor ris co-gestuurd toez cht (bijv. omdat een kleine afwijking bij een sector bestaande 

uit slechts vier bedrij ven, grote impact heeft). Dat neemt niet weg dat een ketenanalyse 

en naleefbeelden wel essent ieel zij n om op zicht te krijgen op waar in d e keten welke 

knelpunten aan de orde zijn en wat mogelijke aangrijpingspunten zijn voor naleving. 
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 Voor- en nadelen in kaart brengen van vergroten retribueerbaarheid: De NVWA 

voert alleen bij erkende bedrijven retribueerbare inspecties uit. De nieuwe 

controleverordening biedt mogelijkheden om ook bij geregistreerde bedrijven een 

vergoeding te vragen voor inspecties (immers, ook voor die bedrijven geldt 

profijtbeginsel). D t kan op gespannen voet staan met ris cogericht toezicht, omdat soms 

sprake is van hogere risico’s bij niet-geregistreerde bedrijven. Het is van belang de voor- 

en nadelen helder in kaart te brengen, zodat een zorgvuldige afweging kan worden 

gemaakt. D t onderwerp is relevant voor meerdere domeinen (zie ook paragraaf 4.10). 

Toezicht op afstand/administratieve afstandscontroles. Vanwege de corona- 

maatregelen is in het afgelopen jaar de stap naar toezicht op afstand sneller gezet dan in 

normale omstandigheden. Bestemmingscontroles zijn versneld administratief uitgevoerd. 

Administratieve afstandscontroles kunnen voor sommige inspecties werken, maar dit kan 

niet het fysieke toezicht volledig vervangen. Voor de inspecties waar toez cht op afstand 

een werkbaar alternatief is, is de aanbeveling deze werkwijze voort te zetten. Ook dit 

onderwerp is relevant voor meerdere domeinen (zie paragraaf 4.10). 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Aanpakken fraudeprikkels: Verhogen van boetes en mogelijkheid verkennen voor 

opname in Wet Bibob. 

Meer ruimte voor risicogericht toezicht, op basis van prior tering van doelgroepen en 

aanpassen normering bestemmingscontroles (EU-regelgeving). 
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4.2.6 Domein: Diervoeder 

De diervoedersector is te verdelen in een mari<t voor voedselproducerende dieren en niet-voedselproducerende dieren 

(met name gezelschapsdieren) . De diervoederketen bestaat uit ongeveer 4 .588 bedrijven (producenten van 

add t ieven, voormengsels en mengvoeders, handelaren, t ransporteurs, mengvoederproducenten) en ut ongeveer 

60.000 akkerbouw- en veeteeltbedrijven (de primaire sector). Er zijn veehouders die zelf hun eigen voeders 

produceren (zelfmengers). Het toez cht richt z chop volksgezondhe d, diergezondheid, dierenwelzijn en 

milieuaspecten. 

De diervoederhandel kenmerkt zich door veel verschillende schakels (producenten grondstoffen, handelaren en 

transporteurs, mengvoederproducenten, en veehouders die zelf diervoeders mengen en/of gebruiken). De 

grondstofstroom (voederm ddelen en additieven) is een zeer belangrijke schakel in de diervoederhandel 

en -productie. Naast de import van grote hoeveelheden grondstoffen uit landen buiten de EU, vindt er een levendige 

handel in de EU plaats. Meer dan 90% van de diervoederbedrijven is aangesloten bij private kwal teitssystemen om 

de kwal tet en veilighe d van de producten te verbeteren en te borgen. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 30,9 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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De domein kent geen risico's, met een ris coniveau van 2 of hoger. Wel scoren 

verschillende taken een risiconiveau 1 (incidentele weerslag op mensern, op dieren, 

planten en/of milieu (DPM), aud ten/of verbeterpunt i.r.t. tot EU-conform teit of i.r .t. 

derde landen (DL)). Voor de volgende taken worden in het Deloitte-rapport de volgende 

ris co's gedu d: 

- 'Meldingen en incidenten in relatie tot diervoeders': risiconiveau 1 voor OPM. 

- 'Toez cht op erkende en geregistreerde bedrijven' en 'Toez cht op laboratoria: 

kwal teit van analyses en meldplicht ': risiconiveau 1 voor mensen en OPM. 

- 'Toez cht op etikettering en gezondhe dsdaims': risiconiveau 1 voor DPM, EU en DL. 

- 'Monsterneming in het kader van Nat onaal plan Diervoeder': risiconiveau 1 voor 

mensen, DPM, EU en DL 

In de nadere duiding van risico's geeft de NVWA aan dat in d t domein sprake is van grote 

ris co's op het gebied van fraude en gezondhe d (waarbij de methodiek en du ding van 

Dele tte overigens niet ter discussie wordt gesteld). 

LNV duidt als maatschappelij k risico dat verkeerd of illegaal gebruik van diervoeder

additieven risico's voor de volksgezondheid kunnen veroorzaken (bijv. doordat res duen 

van contaminanten [vervuilde stoffen] in de voedselketen terechtkomen ). 

Diervoeder is een groot domein met relatief weinig capac teit. D t domein heeft lange tijd 

weinig politieke en beleidsmatige aandacht gehad. Gevolg daarvan is dat LNV en de 

NVWA op korte termijn niet in staat zijn om de (vooral ook nieuwe) risico's binnen dit 

domein voldoende te beheersen. Overigens is de aandacht voor dit domein recent wel 

vergroot door de grote dossiers van kringlooplandbouw en de stikstofproblematiek. 

Op dit moment loopt het proces om de 3 tot 4 vacatures bij inspectie in te vullen. Dit is 

een lang traject en de arbeidsmarkt is krap. Deze uitbre ding staat overigens los van het 

Dele tte-proces. Ook met invulling van deze vacatures is sprake van een capacite tstekort 

voor dit domein. 

Toezicht met beleid 
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 Risicogericht toezicht is passend binnen d t domein, onder de voorwaarde dat ris co’s 

voldoende in kaart zijn gebracht. Met een Integrale Ketenanalyse zou d t voldoende 

geborgd moeten worden. De IKA voedergewassen en diervoeder is in 2019 afgerond. 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Risicogericht toezicht verder vorm geven, op basis van een Integrale Ketenanalyse. 
 
Versterken verbinding tussen beleid en toezicht. Betere afstemming over capaciteit 

die nodig is voor (extra) vragen vanuit beleid en meer gezamenlijk prioriteiten bepalen. 

Dit vraagt ook om versterking van kennis aan de beleidskant. In d t verband is de 

suggestie gedaan om workshops te organiseren en kennis en ervaringen uit te wisselen 

tussen ‘Den Haag’ (beleid), ‘Utrecht’ (toezicht) en ‘het veld’ (de inspecteurs). 

Voorbereidingen treffen voor vergroten informatiepositie, onder andere door meer 

data-analyse en door gebruik te maken van data van anderen (bijv. van ILT en de 

douane). Het verzamelen, organiseren en interpreteren van data kost nu vaak meer tijd 

dan het resultaat dat hiermee wordt bereikt. Dit is daarom meer een onderwerp voor de 

langere termijn. De voorbere dingen daarvoor kunnen wel op korte termijn ter hand 

genomen worden. 

Organiseren strategisch overleg tussen LNV en NVWA (bijvoorbeeld twee keer per 

jaar), om terug te blikken op de afgelopen periode, vooruit te kijken en verwachtingen op 

elkaar af te stemmen. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Verder versterken van informatiepositie, door toegang tot data van private 

kwal teitssystemen en/of labs wettelijk te regelen. Daarnaast strakkere wetgeving met 

betrekking tot certif catenanalyses (meer dan alleen meldplicht). 
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4.2.7 Domein: Chemische en m icrobiologische vei ligheid levensmiddelen 

Het domein Chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen" raakt alle levensm ddelenketens en richt zich 

op het terugdringen van onveilige levensmiddelen in de handel en op de signalering van risico's voor de consument als 

gevolg van m crob ologische en chemische verontreinigingen. Het domein handhaaft wettelijke limieten en criteria, 

beoordeelt me.ldingen, monitort de aanwezigheid van onder andere chemische stoffen, microbiologische parameters en 

levensmiddelen geproduceerd met gentechnologie (genetisch gemodificeerde organismes) en richt zich op het 

signaleren van nieuwe ris co's. 

Het toez cht r cht zich in eerste instantie op (partijen) levensmiddelen. Als niet-naleving van de geldende vereisten 

wordt geconstateerd, dan volgt handhaving bij het betrokken bedrij f. Ook rapporteert het domein op basis van 

monsternames, analyses en meldingen, bij voorbeeld richting de Europese Autorite t voor Voedselveilighe d (EFSA) en 

de Europese commissie. 

D t domein is - anders dan andere domeinen - geen doelgroepgericht domein. Het domein voert analyses ut, geeft 

advies (bijv. o.b.v. monstemameresultaten), levert expertise aan andere domeinen, adviseert het ministerie van VWS 

over voedselveilighe dsrisico's, doet voorstellen voor wetgeving en beantwoordt inhoudelijke vragen van bijv. 

inspecteurs, pers en Ngo's die betrekking hebben op microbiologische risico's in de keten of chemische ris co's bij 

levensmiddelen. Daarnaast levert dit domein expertise en capac teit aan het expertisecentrum voedselvergiftigingen. 

De beschikbare capacteit voord t domein betrof in 2019: 36,3 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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In het Deloitte-rapport worden twee taken gescoord op een ris coniveau 1 ( incidentele 

weerslag op mensen). Dit betreft de taak: 'Monstername in relatie tot chemische stoffen 

levensm ddelen, waaronder contaminanten, residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 

additieven' en de taak: 'Toezicht op ziekteverwekkers, microbiologische hygiëne

indicatoren en monitoring van antimicrobiële resistentie'. 

Daarnaast scoort de taak 'Toez cht op kwal teitseisen olij fol ie' een r is co in de categorie l 

('audit of gevraagd verbeterpunt' i .r . t. EU-conformite t ). 

Vanuit beleid worden de belangrijkste maatschappelijke ris co's als volg t gedu d : 

- Vergroot risico op de voedselveilighe d door het niet t ijdig signaleren, detecteren en 

handhaven van gevaarlijke stoffen c.Q . ziekteverwerkers in levensmiddelen. 

Dalend consumentenvertrouwen. 

De werkingssfeer van d t domein is erg breed en sommige thema's zijn politiek gevoelig. 

Dit is een spannende combinatie. 

Voor monstemameprojecten zijn de Kaderbrief en de verplicht ingen vanuit Europa 

leidend. Wetgeving wordt voornamelijk bepaald door de Europese Unie (met nat onale 

aanvullinoenl. Vanweoe de Eurooese verol chtinoen is de flexibilite t beoerkt. 

17Tot 2020 werd als domeinnaam 'Chemische en microbiologische Veiligheid l evensmiddelen {CML)' (of kortWeg: 
'Microbiologie') gehanteerd. Met ingang van 2021 wordt de domeinnaam aangepast naar : ~Chemische en 
microbiologische veiligheid levensmiddelen', na samenvoeging van het domein 'MK:robiologîe' en het onderdeel 
'Chemische monstername en analyse' uit het domein industriële productie. 
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Tijdige handhaving staat onder druk, doordat verouderde ICT-systemen ervoor zorgen 

dat dataverwerking en analyse veel tijd kosten, vanwege het handmatig moeten 

aanpassen van data en het extern plaatsen van het NVWA laboratorium (met als gevolg 

fragmentatie van data). 

Kennis zit bij enkele personen en dat is kwetsbaar. Daarnaast is sprake van 

onderbezetting. Niet alle vacatures zijn ingevuld. 

De werkdruk bij Expertise is de afgelopen periode toegenomen, terwijl de capacite t niet 

is meegegroeid. Redenen voor toegenomen werkdruk zijn onder andere: toename van het 

aantal meldingen, meer rechtszaken, meer incidenten, en daarmee ook meer media- 

aandacht. 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Als NVWA rolvast blijven: 

- Pr orite ten stellen, keuzes maken en daarover commun ceren richting opdrachtgever 

en pol tiek (ook in relatie tot risico-acceptatie). 

- Gebruik maken van kwalite tssystemen in het bedrijfsleven (bijv. 

levensmiddelenbedrijven meer het werk laten doen). Controlerende rol voor NVWA. 

- Balans aanbrengen in werkzaamheden: enerzijds inspectie, monsternames en 

analyses en anderzijds monitoring, risicoanalyses en IKA’s. Focus op corebusiness: 

toez cht. Afwegingskader ontwikkelen voor meldingen.18 

- Ruimte houden voor specifieke projecten (ger chte projecten hebben effect op 

naleving). 

Verbeteren samenspel tussen NVWA en beleid: 

- Dubbel werk met VWS voorkomen: Bele d is aan zet r chting politiek en bestuur; 

NVWA doet toezicht en informeert bele d. 

- Spelregels ontwikkelen voor risicoacceptatie en over inzet NVWA bij inc denten en 

meldingen. In samenspraak met VWS bepalen welke grenzen gehanteerd worden 

voor te plegen inzet (i.r.t. beperkte capac teit). 

- Als beleid en NVWA elkaar goed op de hoogte houden en elkaar over en weer 

adviseren bij bezwaarschriften. 

Aandacht voor interne organisatie 

- Instrumentarium voor monstername en analyses op orde brengen, incl. benodigde 

ICT-middelen. 

- Scholing en kennisontwikkeling inspecteurs: Kwetsbaarheid aanpakken dat kennis zit 

bij enkele personen en aandacht besteden aan overdracht van kennis bij vertrek van 

(ervaren) medewerkers. 

- Vacatures invullen. 

- Verbeteren interne samenwerking en stroomlijning processen. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Mogelijkheden verkennen om monstername uit te besteden aan commerciële 

laboratoria, waarbij de onafhankelijkhe d dient te zijn gewaarborgd. 
 
 
 
 
 
 

18 Zie ook voorstel voor domein ‘Industriële productie’ voor opstellen afwegingskader voor meldingen, aan de hand 
waarvan duidelijk gemaakt kan worden welke taken wel en niet kunnen worden opgepakt. 
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4 .2.8 Domein: Bijzondere eet- en drinkwaren 

Het domein BED houdt toezicht op de productie, samenstelling en etikettering van voedingssupplementen en 

kru denpreparaten (zoals voeding voor sgeçjfleke groepen zoais yoedjng yoor medisch gebruik, zuigelingenvoeding, 

babyvoeding, nieuwe voedingsm ddelen, voedingssupplementen, kruidenpreparaten en vtaminepreparaten). Naast 

het toez cht op de productie, import en distributie van deze bijzondere eet- en drinkwaren is ook de samenstelling 

van de producten onderwerp van het toezicht, omdat bepaalde ingrediënten schadelijk kunnen zij n voor de 

gezondheid. Tevens kunnen ingrediënten bestempeld worden als nieuwe voedingsmiddelen die niet zonder meer 

verhandeld mogen worden. Hiervoor is een Europese markttoelating vereist, die is gebaseerd op het aantonen van de 

veilighe d van het voedingsm ddel. 

Naast deze taken ziet het domein toe op etikettering en de vermelding van voedings- en gezondhe dsclaims, in het 

bij zonder op producten waarop vermeld staat dat ze een pos tieve bijdrage leveren aan de gezondhe d van de 

consument . Ook op voedingssupplementen, die op basis van hun samenstelling of wij ze van preserntatie onder de 

Geneesmiddelenwet .bJiilseo..!e..vallen, houdt de NVWA toezicht. 

De beschikbare carur teit voord t domein betrof in 2019: 22 9 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte-rapport worden twee taken binnen d t domein aangeduid met een risico in 

risicoprofiel de categorie 1 (incidentele weerslag op mensen). Dit betreft de taak: 'Toez cht op 

voedingssupplementen, lifestyleproducten, medische voeding, zuigelingenvoeding, 

kruidenpreparaten, 'Novel Foods' en claims op voedingsmiddelen' en de taak: 'Toez cht op 

geregistreerde bedrijven'. 

Belangrijkste Aanbod en diversite t van bijzondere eet- en drinkwaren neemt toe. Geen goed z cht op 

knelpunten welke producten op de markt zijn, want Nl heeft geen ~ otif catiesysteem voor 

voedingssupplementen. 

Bovendien veel internetverkoop, ook uit derde landen. Toezicht daarop is lastig . 

Dit domein is nogal hype-9evoelig. Er zijn regelmatig incidenten. Dit kan ertoe Ie den dat 

veel toez cht wordt ingezet op een probleem bij een kleine doelgroep of product. en dat 

er minder ruimte is voor risicogericht toezicht. 

Daarnaast is binnen d t domein sprake van veel open normen. 

De tox cologische kennis binnen NVWA is beperkt, domein BED ~oet hiervoor een 

beroep doen op BuRO. 

Het bedrijvenbestand is te divers voor de invoering van~ 

Handelingsperspectief Binnen NVWA expertise verl>eteren : !Daarvoor samenwerking tussen inspectie en 

korte termijn expertise verbeteren.l -' Met opmerkingenlll: De samenwerking 

Vergroten efficiency van het toezicht: 
tussen inspectie en expertise is goed. 

- meer ris coger cht, van reactief naar proactief toezicht 

- lbij voldoende normstelling volstaan met meldingentoezichrl Met opmerkinge- ): Een voldoende 
- inrichten van naleefmetingen in cyclus op korte en langere termijn normst elling is ze er vereist. Wat heeft dit dan 

- !efficiënter ICT-registratiesysteem lnet name voor internettoezicht. te maken dat dan volstaan kan worden m et 

~ 
meldingentoezicht? 

Met opmerkingen- ): Wordt h ier ook de ICT 
voor het registeren van inspecties/monsters 
bedoeld? 

16 / 86 Toezicht met beleid 



Opstellen projectplan19: Bovenstaande voorstellen u twerken in een projectplan en 

vertalen naar acties, incl. een tijdpad waarbinnen e.e.a. gereed kan zijn, veiwachtingen 

en inzet/bijdragen over en weer transparant maken, en u tvoering van acties managen, 

bijv. d.m.v. jaarplan. [u t het domeingesprek is naar voren gekomen dat de beperkte 

capacite t als een gegeven wordt beschouwd, en dat extra capacite t voor de 'going 

concern' niet wordt gezien als een oplossing. !wel is extra cao;ac teit nodia voor het 

vormgeven van de doorontwikkeling van d t domein (op basis van een op te stellen 

projectplan en het managen van de u tvoering van dat plan). 

Handelingsperspectief Verbeteren juridisch instn1mentarium: Invullen open normen voor onveilige stoffen 

langere termijn ( op nat onaal .eo..f!J,;;niveau). Juridische kaders zijn van belang om de slagvaardig he d in 

de handhaving te vergroten en om onveilige producten snel van de markt te kunnen 

halen. 

!Judi;i:.:~k oa;u!Notificatiesysteem introduceren geee1ttlli11eerll 111et 11ri,aat 
.. 

Werken aan innovaties voor internetaanpak, incl. !verbeteren voorlichting aan 

consumenten (via andere oraanisaties zoals Voedinascentrum zoraorofess onals etc. l 

over mogelijke gevaren van voedingssupplementen die vooral via internet uit derde 

landen worden aekocht. 

.. 
4.3 Publiek belang : D1erenwelz1Jn 
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Het publiek belang Dierenwelzijn richt zich op het fysieke welzijn, de eigenheid en 

de integriteit van het dier. Het toezicht op dierenwelzijn r icht zich op diverse 

schakels in de keten, de primaire bedr ij ven, het transport en het doden van dieren. 

Ook houdt de NVWA toezicht b ij instellingen en bedrij ven die dierproeven uitvoeren 

en/ of proefdieren fokken en afleveren. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA 

zich op dierenwelzijn bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, 

dierentuindieren, circusdieren en wilde dieren. 

Binnen het publiek belang Dierenwelzijn is voor elk domein de Wet Dieren en het 

Beslu it Houders van Dieren relevant. Daarnaast is implementat ie van nieuwe wet

en regelgeving voorzien, zoals de regeling verbod op drachtige dieren, het 

convenant onbedwelmd slachten en mogelijke beleidsregels ten aanzien van het 

transport van dieren bij hoge temperaturen. 

19 Deze suggestie is naar voren gekomen tijdens het domeingesprek BEO, maar is m eer een algemeen punt e n ook 
voor andere dome inen re.le vant. 
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Met opmerkingen- : Wel is in dit gesprek 
ter sprake gekomen a toxicologische kennis 
b innen expertise zeer gewenst is. Voor 2021 is 
hiervoor capaciteit ingeruimd en kan een 
toxicoloog worden geworven. 

- Met opmerkingen- : Eerder in de tekst is 
aangegeven dat ductie van private 
kwaliteitssystemen niet kansrijk is vanwege 
samenstelling bedrijven in dit domein. Dus 

~ verwijderen. 

Met opmerkinge- J: Dit is geen primaire 
taak van de NV , e voorlichting aan 
bedrijven, wordt nu al gedaan door publicatie 
van webdossiers over diverse onderwerpen. 



4.3.1 Domein: Dierenwelzijn 

Zoals eerder in d it rapport opgemerkt, heeft de hoge werkdruk in de laatste weken van 2020 ertoe geleid 

dat het gesprek over het domein Dierenwelzijn niet tot een afronding is gekomen. Vanuit beleid en NVWA 

is afgesproken begin januari d it vervolggesprek a lsnog te organiseren, onder leiding van een 

onafhankelijke gespreksleider. LNV zal hiertoe het initiatief nemen. De knelpunten die om een meer 

fundamentele aanpak vragen (ook in het kader van het Jaarplan van de NVWA voor 2021) worden bij dit 

vervolggesprek betrokken. 

D t domein r cht zich op dierenwelzij n van landbouwhuisdieren op primaire bedrij ven, bij transport en bij het doden 

van dieren. De omvang van het controlebestand was in 2018: 37.300 veehouderijen en 106.760.000 dieren 

(leghennen, vleeskuikens, varkens, melk- en kalfkoeien). 

Verder richt het domein zich op het dierenwelzijn bij het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, 

dierentuindieren, circusdieren, bijzondere dieren (exoten) en wilde dieren. 

De beschikbare capac teit voor het domein dierenwelzij n betrof in 2019: 103,8 f.t.e. 

Inschatting Delo tte benoemt als r isico met een 'structurele weerslag op een grote doelgroep' 

risicoprofiel (categorie 3; voor 'dier, plant en/of milieu') het toez cht op het doden, onderbrengen, 

opdrijven en bedwelmen van dieren. 

Daarnaast worden als risico's benoemd met een 'structurele weerslag op een kleine 

doelgroep' (categorie 2; voor 'dier, plant en/of milieu') : toezicht op transport; toezicht op 

paarden-, pluimvee-, fokvee-, en melkveemarkten; en het afhandelen van meldingen, 

vragen en incidenten. 

In een nadere du ding van de risico's geeft de M/WA aan dat in het Deloitte-rapport de 

ris co's onvoldoende zijn weergegeven. Daarbij geeft de M/WA niet aan hoe hoog zij de 

ris co's inschat. Wel wordt opgemerkt dat de situatie bij primaire bedrijven en 

aezelschaosdieren ook als h~ risico moet worden aezien. 

Belangrijkste Dit domein is politiek en maatschappelijk uit erst gevoelig. Dierenwelzijn is een breed en 

knelpunten dynamisch domein, met veel interventies vanuit de pol tiek. 

Het belangrij kste knelpunt betreft de vele open normen en het ontbreken van concrete 

bele dsdoelen bemoeilijken het toezicht en de handhaving. Voor de meeste d iersoorten is 

niet du delij k welk niveau van dierenwelzijn wordt nagestreefd met de vigerende 

regelgeving, en in sommige gevallen is een noodzakelijk geachte ondergrens niet 

ingevuld (bijv. amnnoniakwaarden in varkensstallen). In gerechtelij ke procedures wordt 

de NVWA met regelmaat geconfronteerd met kwetsbaarheden ten aanzien van handhaven 

op basis van open normen. 

Balans vinden tussen afhandelen van meldingen en het reguliere toezicht. 'Alles binnen 

dit domein heeft pr orite t", laag geprior teerde onderwerpen zijn er niet. De sector 

ant cipeert onvoldoende op incidenten of crisis, waardoor er snel een risico voor 

dierenwelzijn ontstaat zoals dierziekte of de hu dige COVID-crisis. Daarnaast ontbreekt 

het in de sector aan het nemen van eigen verantwoordelij kheid. 
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Voor 2021 is voor het domein Dierenwelzijn 130 f.t.e. beschikbaar. Hiermee is de 

disbalans niet volledig opgelost. Het is de afgelopen jaren moeilijk gebleken om 

voldoende gekwalif ceerde dierenartsen te werven. 

Gezien de onvoldoende eigen verantwoordelijkhe d van de sector, en de open normen/het 

ontbreken van concrete beleidsdoelen is het voor de NVWA onmogelijk het toez cht goed 

uit te voeren. In dit verband wordt aandacht gevraagd voor risicocommunicatie en - 

acceptatie. Dit onderwerp is relevant voor meerdere domeinen (zie ook paragraaf 4.10). 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Invulling open normen in relatie tot effectiviteit handhaving: Aanpakken 

handhavingsproblematiek op basis van invulling geprioriteerde clusters van open normen 

in de wet- en regelgeving. Niet iedere open norm behoeft invulling. U t de 

toez chtspraktijk is gebleken voor welke open normen er dringend behoefte is deze in te 

vullen, en concreet te maken welk welzijnsniveau per doelgroep wordt nagestreefd. 

Hiervoor dienen de beleidsmaker en de NVWA samen een aanpak te ontwikkelen, waarbij 

ook de innovatieve kracht, de kennis en expertise van de sector en belangenorganisaties 

worden betrokken, en met oog voor de Europese dimensie van de wet- en regelgeving. 

De sector/partijen in de keten meer aanspreken op eigen/maatschappelijke 

verantwoordelijkheid: Dit vereist stevigere rol van LNV; toezicht op risicobedrijven 

meer effectief maken. 

Op orde brengen van de basis: Opstellen IKA en uitvoeren naleefmetingen. Daarmee 

zaken ‘aan de voorkant’, gezamenlijk door NVWA en bele d, meer beheersbaar maken (en 

minder ‘aan de achterkant’ zaken oplossen). 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Innovaties zoals administratief toezicht of toezicht op afstand, daarmee 

zichtbaarheid en slagkracht vergroten, waarbij altijd sprake zal moeten zijn van een 

goede mix. 

Verbeteren samenwerking binnen de keten, zeker omdat dierenwelzijn binnen 

verschillende domeinen een rol speelt. Hiervoor is het opstellen van een IKA een vereiste. 

Effectiever inrichten van bestuurlijke boetetraject: bezwaar en beroep loont nu door 

uitstellen van onherroepelijkheid of het gebruik van meerdere B.V.'s 
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4.3.2 Domein: Dierproeven 

D t domein r cht zich op het welzijn van proefdieren. De M/WA houdt toezicht bij instellingen en bedrijven die 

dierproeven u tvoeren en/of proefdieren fokken en afleveren, zoals universite ten, onderzoeksinst tuten en 

commerciële bedrijven. Daarnaast verleent de NVWA instellingsvergunningen, ontheffingen en gelij kstellingen. 

De beschikbare capac teit voor d t domein betrof in 2019: 5,6 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

In het Deloitte-rapport wordt voor één taak binnen dit domein een risico in de categorie 1 

gedu d ('Aud t en/of gevraagd verbeterpunt' i .r.t. EU-conformite t ). 

Dit betreft de taak 'Rapportage en andere verplicht ingen (bele dsadvisering, 

Kamervragen, etc.). Voor de overige taken zij n geen risico's benoemd. 

De NVWA onderschrijft dat voor 'Expertise' extra capacite t nodig is . Het domeinbeeld dat 

in het Deloitte-rapport wordt geschetst is, wordt zowel door de NVWA als door LNV 

herkend. Echter, de conclusie die Deloitte hieraan verbindt wat betreft ris co's en 

weerslag, worden niet onderschreven. De NVWA en LNV v inden dat de ris co's te laag zijn 

ingeschat. 

Dit domein is politiek en maatschappelijk uiterst gevoelig. Net als Dierenwelzijn kent dit 

domein veel intervent ies vanuit de polit iek. 

De wetgeving voor dierproeven bevat veelal open normen. In de praktij k vult de NVWA 

een deel van de normen in via inspect ielijsten. D t brengt echter ook j urid ische ris co's 

met zich mee. Overigens is ondanks de open normen, sprake van een hoog 

nalevingsniveau (99%). 

Gezien uitval en (aanstaande) pens onering van medewerkers, vraagt de bemensing van 

dit domein en het boroen van kennis aandacht. 

I nvulling open normen: In samenwerking tussen LNV, M/WA en de sector open 

normen invullen. Op basis van overz cht van taken/domeinen kenbaar maken waar 

discussie over open normen aan de orde is en daarbij aangeven welke r estris co's 

geaccepteerd moeten worden. Belangrijke bouwsteen hiervoor wordt gevormd door de 

'Code of practices', die aan herziening toe is. Rol voor LNV weggelegd om de herziening 

van de Code of pract ces te bespoedigen. 

Effectiever werken20: Investeren in ontwikkeling van het domein en effectiv teit 

vergroten door : 

- Risicogericht toezicht (meeste toezicht waar hoogste ris co's worden verwacht ; maar 

geen 100% toez chtsintensiteit), en rapporteren over wat wordt bereikt met 

ris coger cht toezicht. 

- Inzet in de keten waar de grootste impact kan worden gerealiseerd, bij v . door 

versterken rol IvD's ( Instant ie voor Dierenwelzij n). 

- Processen efficiënter inrichten en overstap naar efficiëntere registr.at ie (registrat ies 

en daaru t voortvloeiende rapportages beleggen bij vergunninghouders, overstap 

d.m.v. Alures; inventariseren wie beste partij is voor welke registratie/rapportage). 

- Meer aud tgericht werl<en, minder ad hoc. 

lO Deze opsomming bevat voorstellen die ook voor andere dom einen relevant zijn ( zie ook paragraaf 4 , 10), 
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 - Continuïteit bemensing en kennis waarborgen. 

- Betere samenwerking binnen NVWA met andere domeinen. 

- Jaaroverz cht ‘Zo doende’ focussen op wat gevraagd wordt. Registratie en 

rapportages zodanig inrichten dat ze op efficiënte wijze verschillende doelen dienen 

(bijv. r chting EU en Tweede Kamer). 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Verruiming mogelijkheden inzet bestuursrecht en (deels) opschorten strafrecht. 

De wet op de dierproeven (Wod) is bijna volledig ingericht op handhaving via het 

strafrecht. Een mogelijkheid, die in het domeingesprek is benoemd, is om vaker op basis 

van het bestuursrecht op te treden. D t vereist aanpassing van wetgeving (Wod en Wet 

op de economische delicten (WED)). Daarbij moet ook aandacht zijn voor hoe de NVWA 

de autoriteitspos tie invult. Hierbij is het van belang allereerst de haalbaarheid en de 

mogelijke voordelen van deze suggestie nader te verkennen, ook gezien het huidige 

nalevingsniveau van 99%. 

 
 

4.4 Publiek belang: Plantgezondheid 
 

Plantgezondheid omvat de hele plantaardige productieketen en de groene ruimte. 
Plantgezondheid richt zich op preventie en bestrijding van schadelijke 
plantenziekten en -plagen ten behoeve van het borgen van een goede 
handelspositie van Nederland in de wereld. De NVWA fungeert hierbij als National 
Plant Protection Organisation (NPPO) met nationale en internationale 
verantwoordelijkheid. Ook is de NVWA verantwoordelijk voor de aansturing en 
coördinatie van de taken die bij de plantaardige keuringsdiensten en hun laboratoria 
zijn belegd. 
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4.4.1 Domein: Fytosanitair 

Het domein Fytosan tair richt zich op het weren, uitroeien, beheersen en vrij waren van schadelij ke plantenziekten en 

-plagen. Het domein is verantwoordelij k voor het afgeven van garanties dat plantaardige producten voldoen aan de 

eisen die de EU stelt en aan eisen die door landen buiten de EU worden opgelegd. Om deze garanties te kunnen afgeven 

en om in Europees en mondiaal verband gezaghebbend te kunnen optreden, is ook het kenniscentrum Nationaal 

Referentie Centrum (NRC) bij de NVWA gepos t oneerd (ISO 17025 geaccred teerd). Het NRC moet onafhankelijk 

opereren. Het NRC is in het kader van de Off cial Cont rol Regulation (OCR) Officieel laboratorium (OL) Plantgezondheid, 

Nat ionaal Referentielaboratorium (NRL) Bacteriologie, Virologie, Nematologie, Mycologie en Entomologie en Europees 

Referentielaboratorium (EURL) voor Bacteriologie en Virologie. 

De NVWA heeft de rol van Natonal Plant J>rotection Organisation (NPPO) en vertegenwoordigt Nederland in diverse 

internationale overleggen met NPPO's van derde landen en met andere Europese I dstaten. Ook is het domein 

verantwoorde.lijk voor de aansturing van en toez cht op de taken die bij de plantaardige keuringsdiensten en hun 

laboratoria zij n belegd. De fytosanitaire taken van de NVWA zijn van belang voor de bescherming van de 

(economische pos tie) van land-, tuin- en bosbouw, de biodiversiteit en ecosystemen. Het gaat om een grote stroom 

aan goederen, in een werkveld dat continu in beweging is. 

Nederland is dé gateway voor de import van plantaardig materiaal in de EU en is wereldwijd de tweede-grootste 

importeur en exporteur van plantaardige goederen, en heeft de verantwoordelijkheid voor controle op insleep van 

ziekten en plagen voor heel de EU. Worden fytosan taire taken niet goed uitgevoerd, dan kan dit niet alleen schade 

opleveren in Nederland, maar in heel de EU. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 127,4 f.t.e. 

De NVWA stuurt indirect ruim 400 f.t.e. aan bij de keuringsdiensten. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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In het Deloitte- rapport worden twee taken gescoord op het ris coniveau 2 ('Meerdere 

audits en/ of gevraagde verbeterpunten' in relat ie tot derde landen). Dit betreft de taken 

'Bescherming van pestvrije gebieden' en 'Aansturing van en toez cht op andere 

organisat ies (keuringsdiensten), die de gedelegeerde NPPO-taken uitvoeren'. 

Zowel voor de NVWA als voor LNV geldt dat de uitkomsten van het Deloitte-onderzoek 

voor dit domein herkenbaar ziin. 

De bestaande capacite t is ontoereikend en het niveau van dienstverlening wordt 

momenteel sterk bekritiseerd door gebruikers. Achterstanden bij de NVWA leiden o.a. tot 

ris co's bij het afgeven van exportgarant ies. Daarnaast is er momenteel weinig tijd voor 

reflectie, strategieontwikkeling en implementatie van nieuwe diagnostische technieken en 

voor het op peil houden van kennis en bevoegdheden. 

Er is achterstallig onderhoud op het gebied van garanties rond zaaizaden. Nederland is 

een wereldle der op het gebied van zaden. Eerder is afgesproken d t met de betrokken 

handelshuizen op te pakken die hiervoor één f.t.e. beschikbaar hebben. Van de zijde van 

de NVWA is de beloofde capacite t echter nog niet geleverd. 

Er is sprake van een gebrekkige koppeling tussen de ICT-systemen (CIËent en Traces). 

Daardoor moeten veel gegevens handmatig worden ingebracht. Het thema ICT speelt 

overigens breder dan alleen de Client-TNT-koppeling. Door beëindiging van INSPECT 

moet gewerkt worden met verouderde, niet optimale systemen. 

Toezicht met beleid 
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 Alle verrichtingen op quarantaine-organismen moeten per april 2022 gevalideerd zijn en 

onder accred tatie vallen. Dit betreft een onmogelijke taak, omdat het om duizenden 

organisme-matrix-combinaties gaat, die vaak zelden voorkomen en niet beschikbaar zijn 

voor validatie. NVWA en LNV zijn samen in gesprek met de EC om hiervoor een oplossing 

te vinden. 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Afronden gesprekken en samenwerkingsafspraken met Keuringsdiensten: 

Al geruime tijd wordt gesproken over de afspraken die nodig zijn voor een eff ciënte 

samenwerking bij de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden, die zijn neergelegd 

bij de NVWA, keuringsdiensten en LNV (op basis van de nieuwe fytosan taire wet- en 

regelgeving). Van belang is tot een afronding van dit gesprek te komen en afspraken te 

maken over een goede werkwijze en het beleggen van taken en verantwoordelijkheden 

binnen het nieuwe fytosanitaire stelsel. De capacite t die hier nu bij betrokken is, kan dan 

elders binnen het domein worden ingezet (2 à 3 f.t.e.). 

Spoedig realiseren van een goed werkende digitale koppeling: Dit maakt het 

mogelijk om de drie medewerkers die hier momenteel mee bezig zijn, elders in te zetten. 

Dit is overigens mede afhankelijk van ontwikkelingen binnen de EU. Internat onaal is er 

de wens om steeds meer gebruik te maken van elektronisch certif ceren. De 

ICT-samenwerking in EU-verband verloopt echter niet soepel. 
 
Op projectbasis middelen vrijmaken voor aanpak achterstallig onderhoud op het 

gebied van garanties rond zaaizaden: Hiervoor de noodzakelijke capaciteit 

beschikbaar stellen (bijv. in de vorm van een extern geoormerkt budget) om de 

achterstand weg te werken. De intentie is er om dit vanuit LNV en NVWA nu gezamenlijk 

voor elkaar te krijgen. 

Mogelijkheden verkennen om het onderhoud van de database met informatie 

over de fytosanitaire eisen, die gesteld worden aan de import/export, 

retribueerbaar te maken. LNV/PAV en de NVWA zijn hierover in gesprek. Binnen de 

NVWA moet de afspraak worden gemaakt dat de eventuele opbrengst hiervan binnen het 

domein fytosan tair wordt gebruikt voor de inzet van extra capacite t, en dat de extra 

retributie niet in mindering wordt gebracht op het huidige budget van fytosan tair. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Meerjarenplan voor versterking van kennis en capaciteit: Daarvoor allereerst in 

beeld brengen wat de omvang is van het capacite tstekort, vervolgens oplossingen bieden 

voor het tekort aan capaciteit voor de uitvoering van werkzaamheden, en voor het 

kunnen borgen van kennis en kwal teit op de langere termijn. In d t meerjarenplan ook 

bezien welke structurele basiscapacite t nodig is. 

Om de rol van NPPO internationaal met gezag te kunnen vervullen, moet met een 

lange-termijnblik naar de inzet en capaciteit op dit domein gekeken worden. 
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4.5 Publiek belang: Diergezondheid 

Het publieke belang Diergezondheid richt zich op de gezondheid van dieren en 

draagt indi rect bij aan voedselveil igheid en d ierenwelzijn door het tC>ezicht op de 

bestrijding, de afhandeling en de preventie van bestrijdingspl ichtige dierziekten. 

Ook uitbraken van non-alimentaire zoönosen maken onderdeel uit van het publieke 

belang Diergezondheid. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA zich binnen dit 

publieke belang op de Identificatie en Registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en 

honden. 

4 .5.1 Domein: Levende dieren en diergezondheid 

Het domein Levende dieren en diergezondheid richt z chop diergezondhe d en vrij waring. Ook draagt het domein bij 

aan voedselveiligheid, volksgezondheid en dierenwelzijn door: 

- Bestrijding en afhandeling van Aangifteplichtige ziekten, waaronder dierziekten die door dieren worden 

overgedragen aan mensen (non-alimentaire zoönose). 

- Preventie van bestrij dingspl chtige dierziekten door het voorkomen van insleep en verspreiding van dierziekten 

en het geven van veterinaire garanties op basis van de Europese handelsr chtlijnen. 

- Identificatie en Registratie (I&R) van landbouwhuisdieren en honden. 

De doelgroepen binnen d t domein zijn: primaire bedrij ven, verzamelcentra, oontroleposten, reinigi ngs- en 

ontsmettingsplaatsen, spermawincentra, embryoteams, quarantaines, erkende instellingen, circussen, erkende 

pluimveebedrijven, handelaren en transporteurs. 

Het beleid voor dierziekten bestaat uit drie pij lers: 1. Preventie, 2. Bewaking en mon toring en 3. Bestrij ding. Het doel 

is ziekten te voorkomen, als er dan toch een introductie is, deze zo snel mogelij k te ontdekken en een besmetting zo 

snel mogelijk te bestrij den. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 179,5 f.t .e. 

Inschatting 

risiccprofiel 
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In het Deloitte- rapport worden twee taken gescoord op een ris ooniveau 3: 'Dreigende 

infractie/mogelij ke beperking toegang tot derde landen'. D t betreft de taken 'Toezicht op 

preventie dierziekten' en 'Mon toring, afhandeling en bestrijding van dierziekten', 

De taak 'Toez cht op preventie dierziekten' sccort daarnaast een ris coniveau 

1: 'Ine dentele weerslag op mensen', en een niveau 2: 'structurele weerslag op kleine 

doelgroep dieren, planten en/of milieu'. 

Voor vier van de vijf taken binnen dit domein gelden daarnaast r isiconiveaus 1 voor 

mensen, dieren, planten en/of milieu en EU-ccnformiteit. 

In de nadere duiding van risico's geeft LNV aan dat de introductie en verspre ding van 

dierzie.kten het belangrijkste risioo is. Voor de NVWA geldt dat de corornabesmetting onder 

nertsen en de imol caties daarvan het afoelooen i aar een belanariik ris co vormden. 

Toezicht met beleid 
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Belangrijkste 

knelpunten 

Dit domein is zeer gedetailleerd gereguleerd. Er is een reële kans op het niet-halen van 

Europese (inspectie)verplichtingen, onder andere in relatie tot de identif catie en 

registratie van dieren (I&R-controles). In het Delo tte-rapport wordt (voor de situatie in 

2019) vooral voor deze taak (de I&R-controles) een capac teitstekort berekend van 

25 f.t.e. (deze taak scoort een risiconiveau 1 op EU-conformite t en op dieren, planten 

en/of milieu). Vanuit GLB/Cross Compliance wordt ook een relatie wordt gelegd naar uit 

te voeren I&R-controles. 

De (gesloten) norm van 3% I&R-controles is gebaseerd op EU-regelgeving, waarbij de 

achterliggende gedachte of doelstelling als onduidelijk wordt ervaren. Daarnaast bevat de 

EU-regelgeving de aanwijzing van een officiële autor teit/dierenarts. Dit wordt in de 

uitvoering als beperkend ervaren. 

Een ander knelpunt is dat een uitbraak z ch niet makkelijk laat voorspellen. Een u tbraak 

van een dierziekte heeft enorme impact en slokt veel capacite t op. D t gaat ten koste van 

ander werk, en le dt er op dit moment toe dat er onvoldoende capacite t en inzet op 

naleving is. Opvallend hierbij is dat bij een incident in de agro-food- of dierhoek vaak 

eerst naar de toezichthouder wordt gekeken, terwijl de primaire verantwoordelijkhe d 

voor diergezondheid ligt bij de ondernemers. Het onderkennen van deze dynamiek is 

relevant in relatie tot wat reële verwachtingen zijn van de NVWA. 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Doorontwikkeling naleefmonitor voor versterken risicogericht toezicht: Capac teit 

inzetten op opstellen handhavingsbeelden, zodat er een beter beeld ontstaat van het 

naleefniveau. Dit kan helpen om meer risicoger cht te werken. Daarnaast kan ris cogericht 

werken worden verbeterd door betere interne samenwerking met het domein 

Dierenwelzijn (gebruik maken van elkaars signalen), en door de samenwerking met 

GLB/Cross Compliance te verbeteren (mogelijkheden verkennen van integreren en 

overnemen toez chtbezoeken handhaven en keuren). Inzet op preventie is hierbij van 

belang, waarbij het bij ris cogericht toezicht relevant is om te bepalen waar de inzet op 

wordt ger cht: voorkomen van bepaalde ziekten waarvan de kans op introductie het 

grootst is, of focus op bepaalde sectoren of ondernemers? Deze afweging zal gezamenlijk 

door bele d en NVWA moeten worden gemaakt. 

Taken verlichten: Bespreken met EU-commissie hoe I&R anders kan worden ingevuld. 

(Zoals het er nu voor staat, komt de 3%-controle per 21 april 2021 te vervallen. Er zijn 

nog geen aanwijzingen dat de EC een voorstel aan het maken is om die controle per 

21 april opnieuw in te voeren.) Daarnaast in relatie tot EU-regelgeving ruimte zoeken 

voor de delegatie van taken die door niet-dierenartsen u tgevoerd mogen worden. 

Hiervoor de ruimte benutten die de Controleverordening (OCR) beidt om deze taak te 

delegeren. Hierbij is het van belang om op te merken dat het werk door anderen laten 

doen, niet direct iets hoeft te betekenen voor de balans tussen taken en middelen. 

Organisatie toerusten voor calamiteiten en crises: Een deel van de beschikbare 

capacite t binnen d t domein reserveren voor calamite ten en u tbraken van dierziekten 

(flexibele schil). Daarbij mogelijkheden verkennen van andere wijze van bekostiging van 

aanpak crises. 
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Handelingsperspectief 

langere termijn 

Bevorderen eigen verantwoordelijkheid van de sector: 

- Verkennen waar de sector meer verantwoordelijkhe d kan nemen door te werken met 

certificering en private kwaliteitssystemen (PKS), waarbij de NVWA toez cht houdt op 

het systeem. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met wat is toegestaan als 

het gaat om het kunnen of mogen delegeren op het gebied van preventie en 

bestrijding. Een suggestie hierbij is dat een PKS als voorwaarde wordt opgenomen 

voor de subsidieverlening door RVO (evt. incl. een financiële bijdrage). Daarnaast 

moet hierbij worden opgemerkt dat dit in het verleden vaker is geprobeerd en dit 

vooralsnog niet is gelukt (zie ook het kabinetsstandpunt over conform teits- 

beoordeling waarin staat dat PKS lastiger zijn toe te passen in domeinen die te 

maken hebben met gedetailleerde regelgeving). 

- Onderzoeken of er meer financiële prikkels mogelijk zijn om preventief gedrag van 

dierhouders te stimuleren en bijv. handelsbevordering te koppelen aan naleving van 

normen. Daarnaast boetes verhogen bij niet-naleving (vergeleken met 

voedselveiligheid gelden voor d t domein lagere boetes). Hierbij mogelijkheden 

verkennen van naleving gekoppeld aan marktkracht (bijv. druk vanuit 
supermarkten). 
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4.6 Publiek belang: Productveiligheid 

Het publiek belang 'productveiligheid' valt samen met het domein 

'productveil igheid'. 

4.6.1 Domein: Productveiligheid 

Het toez cht binnen d t domein r cht z chop de veilig he d van alle non-food-producten in de handelsfase en op de 

veilighe d van enkele specifieke producten bestemd voor consumenten in de gebruiksfase. De NVWA ziet erop toe dat 

producten met een veiligheids- of gezondheidsrisico niet op de markt worden gebracht danwel van de markt worden 

verwijderd . De wetgeving waarin de eisen worden gesteld waaraan de genoemde producten dienen te voldoen, is 
grotendeels Europees. Consumentenproducten worden grotendeels bu ten de EU gefabr ceerd en ir, toenemende mate 

online aangeboden en ingekocht. Ook houdt de NVWA toezicht op de energie.labels van toestellen. 

D t domein kenmerkt zich door een breed scala aan productgroepen waarvoor uiteenlopende expertise nodig is. In 

Nederland zij n er tussen de 250.000 en 300.000 inspectielocaties, waarbij er sprake is van een toezichtintens teit die 

kleiner is dan 1 %. Het toezicht wordt voor een groot deel reactief u tgevoerd, naar aanleiding van meldingen, 

signalen en inc denten. Er worden vaak nieuwe producten met mogelijk nieuwe risico's op de markt voor 
non-food-producten geïntroduceerd. Daarnaast neemt de online-verkoop van goederen sterk toe. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 101 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte-rapport worden 10 van de 16 taken binnen dit domein gedu d op een 

risicoprofiel ris coniveau 2 : 'Structurele weerslag op een kleine groep mensen'. Dit betreft de 

volgende taken : Toezcht op attractietoestellen en speeltoestellen; Toezcht op baby- en 

kinderartikelen; Toez cht op chemische stoffen in consumentenproducten; Toezicht op 

cosmet ca; Toezicht op elektrotechnische producten; Toezicht op machines voor 

privégebruik; Toezicht op speelgoed; Toezicht op tatoeëren en piercen; Toezicht op 

textiel; Toezicht op algemene productveiligheid regelgeving. 

De NVWA geeft hierbij aan dat de pr oritering van Delo tte niet helemaal correct is. Ook 

aan het toezicht op gastoestellen en op voedselcontactmaterialen zou een risiconiveau 2 

toegekend moeten worden. Andere risico's worden door de NVWA lager geprior teerd. 

VWS brengt in de duiding van risico's naar voren dat het toezicht over vrijwel het gehele 
dome.in aan de dunne kant is. Tegelijkertij d bestaat niet het beeld dat er binnen d t 

domein enorme ris co's worden gelopen. Het is echter onduidelijk of d t komt doordat de 
naleving goed op orde is (ook met beperkt toezicht ), of door het geluk dat er niets 

gebeurt. In veel gevallen zal het eerste gelden, in sommige andere situaties (bijv. 
speeltoestellen) blijkt het tweede aan de orde te zij n. 

Belangrijkste Dit domein is zeer divers en omvangrijk, en wordt in belangrij ke mate gekenmerkt door 

knelpunten Europese regelgeving. Elk subdomein heeft eigen regelgeving die veelal enorm 

gedetailleerd en zeer u tgebreid is (alleen al voor elektrische veilighe d bestaan meer dan 

10.000 Europese normvoorschriften). 

Gezien de diversite t aan producten en het komen en gaan van bedrijven, is de 

pr oritering voor risicogericht toezicht gebaseerd op onvolledige data en kennis. Bedrijven 

en hun activ teiten binnen d t domein zij n niet geregistreerd. Mogelij ke verborgen ris co's 

maken toez cht kwetsbaar. Met beperkte capaciteit is het onmogelij k al le toezichtrisico's 

in beeld te hebben en te monitoren. Daardoor kunnen zich onverwachte risico'svoordoen, 
met soms grote impact. Dit domein is daarom pol t iek en maatschappel ijk gevoelig. 
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 Het toezicht op internethandel blijkt in de praktijk lastig uit te voeren, omdat een groot 
deel van de webshops niet van Nederlandse oorsprong is en er vaak geen fysieke 
inspectielocatie is. De nieuwe Europese Controleverordening voor producten 
(EU 2019/1020) treedt in 2021 in werking en moet helpen om het toezicht op de 
internethandel te verbeteren. 

Handelingsperspectief 
korte termijn 

Integrale Ketenanalyse Consumentenproducten (incl. risicobeoordeling door 
BuRO) afronden. Na afronding geeft deze analyse beter z cht op waar grote risico’s op 
dit domein z tten en kan de IKA worden gebruikt voor een betere toepassing van het 
ris cogericht toezicht. Via de meerjarenagenda wordt d t onderdeel van het jaarplanproces 
NVWA. 

Bedrijfsgericht toezicht versterken en richten op bedrijven die producten produceren 
die – gelet op hun eigenschappen – bij niet naleving een ernstig gevaar op kunnen 
leveren voor de consumenten. Daarbij vooral r chten op versterken van eigen bewustzijn 
en verantwoordelijkhe d van bedrijven zelf. 

Heldere afbakening van taken van NVWA en van andere toezichthouders. Daarbij 
inz chtelijk maken wat de wettelijke taken zijn en wie wat doet. Op dit moment zijn er 
veel werkzaamheden waarbij de grens met andere toez chthouders niet helemaal scherp 
is. Dat kan tot inefficiëntie leiden als hierover geen goede afspraken worden gemaakt. 

Duidelijk onderscheid in planning en realisatiecijfers tussen reactief en proactief 
toezicht. Daarmee waarborgen dat er tijd beschikbaar blijft voor proactief toez cht. 
Zodat er ruimte is om met enige regelmaat dieper in een bepaald toezichtterrein te 
duiken om met meer zekerheid te kunnen bepalen of er sprake is van een fe telijk risico 
of niet. (Reactief toez cht is in omvang niet/nauwelijks stuurbaar.) 
Voorbeeld: Het grote onderzoek naar asbest in cosmetica in 2018 heeft aangetoond dat 
deze stof weinig voorkomt. D t geeft zekerhe d als het weer opspeelt zoals in oktober 
2020. Zo’n ‘thermometer’ in het toezichtbeleid dient dan als toets van de primaire risico- 
inschatting en versterkt de informatie- en kennispositie. 

Per subdomein inzicht vergroten van taken en beschikbare capaciteit. Dit inzicht 
is nodig om structureel keuzes te maken en daardoor in balans te kunnen komen (onder 
de voorwaarde van ris co-acceptatie voor de onderdelen die dan niet meer of ten dele 
worden beheerst vanuit het perspectief van toez cht). 

Handelingsperspectief 
langere termijn 

Meer inzetten op Europese afstemming in uitvoering van handhavingsprojecten, 
creëren van goede randvoorwaarden in EU-regelgeving voor bedrijfsgericht toezicht 
(cr teria voor productveilighe dsbeheersingssystemen), registratieplicht voor bedrijven 
(zodat de NVWA weet wie non-foods verhandelen) en een database voor (de 
samenstelling van) producten (zodat de NVWA een betere informatiepositie verkrijgt om 
ris covolle producten te dentificeren). Misschien op termijn taakverdeling organiseren 
tussen Europese partners (d t vergt wel een lange aanloopinvestering). 

Introduceren wettelijk verplicht kwaliteitssysteem (voedselveiligheidssysteem 
HACCP non-foods). Bedrijfsgericht toez cht is een efficiënte manier van toezicht houden. 
Het draagt tevens bij aan het bewustzijn van de ondernemer dat hij verantwoordelijk is 
voor de veiligheid van zijn producten en niet de toez chthouder. Het op Europees niveau 
wettelijk verplichten tot het hebben van een kwal teitssysteem voor fabrikanten en 
importeurs zal de naleving van wetgeving bevorderen. Het hebben van een dergelijk 
systeem is op dit moment nog vrijwillig. 

Versterk de informatie- en kennispositie. Productveilighe d is een heel breed domein. 
Zoek naar andere manieren om de informatiepos tie te versterken, buiten de informatie 
die afkomstig is uit eigen toez cht. Versterk de kennispositie van medewerkers zowel bij 
VWS als bij de NVWA. 
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4.7 Publiek belang: Tabaksontmoediging 

Het publiek belang 'Tabaksontmoediging' valt samen met het domein 'tabak en 

alcohol '. 

4 .7 .1 Domein: Tabak en alcohol 

De NVWA z,iet toe op de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet die z ch r cht op het voorkomen dat jongeren 

beginnen met roken, het helpen van mensen die willen stoppen met roken en het beschennen van meerokers. Naast 

een leeftij dsgrens, rookverboden en een redame- en sponsoringsverbod, stelt de wet eisen aan het product 

(samenstelling en etikettering) en geldt er een uitgebre de infonnat ieverpl chting voor fabrikanten en importeurs. 

De NVWA ziet toe op naleving van de wet door controles bij producenten, importeurs, verkooppunten en op locaties 

in het publieke domein en op werkplekken waar een rookverbod geldt. Het toezicht van de NVWA op de Drank- en 

Horecawet (DHW) is beperkt en r cht z ch op m ddelen voor personenvervoer, legerplaatsen en venters. 

In 2019 is de IWWA daarnaast gestart met het ontwikkelen van de handhavingsaanpak voor de 'wet experiment 

gesloten coffeeshopketen'. In 2020 is hier verder aan gewerkt. De NVWA zal in 2021 starten met toezicht houden op 

deze wet. 

Beschikbare capaciteit voor het gehele domein betrof in 2019: 44,5 f.t.e. 

Inschatting De ris co's zoals gepresenteerd in het Deloitte-rapport zijn niet meer aan de orde, omdat 

risicoprofiel VWS extra middelen heeft verstrekt. De Tweede Kamer is hier inm ddels over 

geïnformeerd. 

Voord t domein is op d t moment geen sprake van een disbalans en zijn er geen 

(rest)risico's. 

Belangrijkste Op basis van het Nat onaal J>reventieakkoord is de verwachting dat voor d it domein sprake 

knelpunten zal zij n van vele wetswij zigingen en nieuwe toezichtstaken. 

Handelingsperspectief De kracht binnen dit domein is dat medewerkers van de NVWA en van VWS elkaar goed en 

korte termijn makkelij k weten te v inden. Belangrijkste handelingsperspectief is daarom het voortzetten 

van de goed lopende samenwerking. 

Deze kracht is tegelij kertijd een kwetsbaarheid bij pe.rsonele wisselingen, omdat veel 

kennis nu vooral in de hoofden van betrokkenen z t. Om die reden is het van belang de 

ontwikkeling van de integrale ketenanalyse op te pakken. 

Daarnaast is aandacht nodig voor het anticiperen op nieuwe toezichtstaken op basis 

van het Natonaal Preventieakkoord. 

Handelingspe.rspectief Vanuit de hu dige s tuatie zijn er geen nadere voorstellen als handelingsperspectief voor de 

langere tennijn langere termijn. 
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4.8 Publiek belang: Natuur & Milieu 

De NVWA draagt bij aan het publiek belang Natuur & milieu door toe te zien op de 

instandhouding van biodiversiteit en duurzame toepassingen bijvoor[beeld in de 

intensieve landbouw en visserij. Het toezicht richt zich onder andere op bescherming 

van natuurgebieden op zee, het bevorderen van duurzame visserij, het terugdringen 

van de uitstoot van m ineralen (nitraat en fosfaat) en het correct gebruiken van en 

handelen in gewasbeschermingsmiddelen. 

4 .8 .1 Domein: Natuur 

Aan het domeingesprek natuur hebben gesprekspartners deelgenomen vanuit de NVWA en VWS. 

Genodigden vanuit LNV waren n iet in de gelegenheid om deel te nemen aan d it gesprek. Het vervolggesprek 

met LNV zal alsnog begin 2021 gevoerd worden. 

Het domein Natuur richt zich op het behoud van biodiversiteit, diergezondhe d en volksgezondhe d. Het domein houdt 

toezicht op en handhaaft de natuurwetgeving inzake import, export en handel in beschermde dieren , planten en 

producten daarvan (CITES)21, hout, gebruik van genetische bronnen, het verbod op handel in en bezit van invasieve 

exoten. Door het tegengaan van i llegale handel en invoer van dieren en producten daarvan wordt ook getracht de 

insleep van dierziekten te voorkomen. Vanuit het volks- en diergezondheidsperspectief richten de wer1<zaamheden 

zich ook op het mon toren en bestrijden van vectoren (zoals muggen en teken). Ook wordt toegezien op het welzijn 

van andere dieren dan landbouwhuisdieren en honden en katten, bijvoorbeeld dierentuindieren. 

De beschikbare capacteit voord t domein betrof in 2019: 47,1 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 
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In het Deloitte-rapport wordt de taak 'Mon toren en bestrijden van inheemse vectoren en 

het mon toren, bestrij den, toez cht houden op en handhaven van exotische vectoren' 

gescoord op een r is coniveau 1: incidentele weerslag op mensen. 

Vier andere taken scoren een ris coniveau 1: incidentele weerslag op dieren, planten 

en/of milieu. Dit betreft de taken 'Toez cht op, en de handhaving van de CITES-

wetgeving', 'Het u tvoeren van toez cht op beschermde soorten dieren en planten en 

gebieden op basis van de Natuurbeschermingswet', 'Toezicht op, en de handhaving van 

de handel en het bezit van invasieve exoten' en 'Toezicht op en handhaving van de wet 

Dieren'. 

Als nadere du ding van de ris co's geeft LNV (in de schriftelijke inbreng) aan dat er te 

weinig wordt gecontroleerd op illegale handel in beschermde soorten, invasieve exoten en 

fout hout. Hierdoor kunnen deze illegale praktijken toenemen. 

VWS benoemt als belangrijkste onderwerpen de mon toring, preventie en bestrijding van 

(exotische) vectoren en de insleep van andere exoten. Deze kunnen risico's voor de 

volksgezondhe d met z ch meebrengen. 

21 CJTES staat voor de 'Conventîon on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora' en is het 
verdrag dat de î.ntemationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten reguleert en indien nodig verbiedt, 

Toezicht met beleid 
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Belangrijkste 

knelpunten 

Dit domein heeft een zeer brede taakstelling en z t aan de kritische ondergrens qua 

capacite t. Herinspecties kunnen momenteel niet meer allemaal worden u tgevoerd. 

Tegelijkertijd komen er steeds meer soorten op de CITES-lijst en de lijst met invasieve 

exoten. Bij RVO en de douane is er extra capacite t bijgekomen. Dat leidt tot meer 

handhavingszaken voor de NVWA, terwijl de NVWA onvoldoende capac teit heeft om de 

controle-opdrachten van RVO en de douane goed op te pakken. 

Verwachtingen vanuit de maatschappij en de politiek sluiten niet aan bij de (juridische) 

werkelijkheid. Regelgeving is onvoldoende handhaafbaar, vanwege open normen (bijv. 

voor handopfok van papegaaien). Het domein wordt daarnaast aangesproken op 

onderwerpen, waarvan de handhavingstaak niet bij de NVWA ligt. Er ontstaat dan druk 

om zaken toch op te pakken. 

Van belang is in relatie tot bovenstaande knelpunten op te merken dat binnen het domein 

Natuur sprake is van verschillende deelterreinen en verschillende regelgeving. 

Bovenstaande punten zijn daarom niet van toepassing op het gehele domein 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Blijven inzetten op vernieuwing, innovatie en digitalisering. De mogelijkheden 

onderzoeken om de capaciteit bij het kenniscentrum CMV te vergroten. Daarmee de 

informatiepos tie versterken (ook vanwege de uitstroom van medewerkers) en 

kennisborging garanderen. D t is ook nodig om beter te kunnen voorzien in de 

informatievoorziening r chting gemeenten. 

Wanneer de bestrijding zo omvangrijk wordt dat het landelijk niet meer kan 

worden georganiseerd, onderzoek dan of gemeenten een rol kunnen spelen als 

bevoegd gezag bij handhaving en toezicht voor bestrijding van exotische 

muggen. Gemeenten zullen dan wel ondersteuning moeten krijgen vanuit het Rijk voor 

wat betreft kennis en capac teit. Te denken valt aan een rol voor de Omgevingsdienst in 

samenspraak met de GGD. Daarnaast kunnen de mogelijkheden worden onderzocht voor 

gebruik van bestrijdingsmiddelen (voor de bestrijding van exotische muggen) door 

gemeenten in plaats van door de NVWA. 

Onderzoek of de werkwijze van rattenbestrijding ook kan worden toegepast bij 

de bestrijding van tijgermuggen. Bijv. met behulp van geautomatiseerde vallen op 

ris colocaties die melden wanneer een dier in de val zit, zodat onnodige checks door 

inspecteurs niet nodig zijn. 

Mogelijkheden verkennen van importbeperkingen, bijv. voor sierbloemen en Lucky 

Bamboeplanten. Ofwel: meer inzet op bronbestrijding en minder symptoombestrijding. 

Optreden in de keten waar het effect het grootst is. Hierbij rekening houden met 

wereldhandelsverdragen en EU-regelgeving omtrent vrij verkeer van goederen. 

(Overigens is voor Lucky Bamboe reeds sprake van aparte regelgeving.) 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Dit is een dossier met regelmatig incidenten. Van belang is de discussie te voeren hoe 

hier meer strategisch mee moet worden omgegaan (herijking van taken, keuzes maken in 

divers takenpakket en nader verkennen welke andere partners kunnen worden ingezet). 
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4 .8.2 Domein: Vis duurzaamheid 

Het domein Vis duurzaamhe d r cht zich op het borgen van het publieke belang natuur (bescherming van Nederlandse 

natuurgebieden en planten- en diersoorten) en duurzaamheid (stimuleren van een duurzame visser ij). 

Vis duurzaamheid controleert op de naleving van het Gemeenschappelijk Visserij beleid (verordenin,gen), de 

Uitvoeringsregeling zeevisserij, de Visserijwet 1963 en de Wet Natuurbescherming. 

De beschikbare capac teit voor het gehele domein betrof in 2019: 54,9 f.t.e. 

Inschatting Delo tte constateerde als risico een EU-infractieprocedure voor het toezicht op de 

risicoprofiel zeevisserij, zowel op zee als bij aanlanden (ris co categorie 3 'dre.igende infractie/mogelijke 

beperking toegang tot derde landen'). Deze ris co-inschatting bleek terecht, want recent is 

de EU een infractieprocedure gestart omdat niet conform de EU-regels toezicht is gehouden 
op de aanlanding. 

Belangrijkste De afgelopen jaren is er onvoldoende capaciteit om de taken goed uit te voeren. 

knelpunten 
In de visserijsector is weinig 'zelfreinigend venmogen' aanwezig. Toepassing van het 

instrument "Private kwaliteitssystemen' is daardoor niet mogelij k. Daarbij geldt dat de 

algehele naleving over de volle beroepsvisserij, matig tot slecht is (met uitzondering van de 

pelagische visserij). 

D t domein kenmer1ct: z ch door verpl chte EU-taken. Daarnaast is sprake van complexe 

EU-regelgeving, met veel uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Dat maakt het 
uitvoeren en handhaven van wet- en regelgeving lastig. Het u tvoeren van verplichte 

EU-taken zorgt er bovendien voor dat de ruimte voor lis coger cht toez cht beperkt is. 

Handelingsperspectief Extra capaciteit om te waarborgen dat verpl chte EU-taken kunnen worden u tgevoerd. 

korte termijn Hier zijn inm ddels afspraken over gemaakt. Voor de preàeze inzet van deze capac teit is 

nadere afstemming van belang over pr orite tstelling door NVWA op basis van 

handhaafbaarhe d, en pr orite ten vanuit pol t iek en bele d. Met de extra beschikbaar 

gestelde capac teit is de disbalans verminderd. Ant ciperen (o.a. op mogelijke volgende 

ingebrekestelling door de EU) is van belang om mogelijke restrisico's in beeld te brengen. 

Anticiperen op mogelijke volgende ingebrekestelling door de EU. Dit vereist - naast 

afstemming op operationeel niveau - ook strategisch overleg op MT-niveau, waarbij 

gekomen moet worden tot gezamenlij ke prior te tstelling (aandachtspunt hierbij is dat bij 

bepalen van prior teiten ook wordt gekeken naar handhaafbaarheid van wetgeving) en 

afspraken worden gemaakt over het benutten van kennis en ervaring van de NVWA (op het 

gebied van handhaafbaarheid en uitvoerbaameid) bij het ontwikkelen van beleid en wet- en 

regelgeving . 

Uitvoeren van een Integrale Ketenanalyse: Ontwikkelen van een gezamenlijk bee.ld 
van hoe de sector in elkaar zit en wat gewenste resultaten qua naleving zij n. Zelfregulering 

wordt niet kansrijk geacht, maar een ketenanalyse kan zeker behulpzaam zijn (bijv. 

illegalite t aanpakken in de horeca). 

Handelingsperspectief Verbeteren handhavings- en opsporingstechnieken: Bij v. met behulp van elektronisch 

langere termijn inspectierapport, inzet van drones, 'zwarte doos' zoals gebruikt in vl iegtuigen en/ of slimme 

camera's. Technieken inzetten voor het verteteren van naleefgedrag. 
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4 .8 .3 Domein: Meststoffen 

De NVWA houdt toezicht op het verhandelen, vervoeren en gebruiken van meststoffen, op het stelsel van 

gebruiksnormen, op de dierrechten voor pluimvee en varkens, fosfaatrechten, het stelsel van verantwoorde groei 

melkveehouderij , op de naleving van de voorwaarden voor derogatie, op het stelsel van verplichte mestverwerking en 

op specifieke voorwaarden ten aanzien van het Besluit gebruik meststoffen (BGM} en verwerking van mest (inclusief 

vergisting en export}. Daarmee levert de NVWA een bijdrage aan het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlij n 

en de Kaderrichtlij n water (verbetering grond- en oppervlaktewaterkwal teit}. Speerpunt binnen d t domein is het 

terugdringen van mestfraude door de uitvoering van maatregelen uit de Versterkte Handhavingsstrategie (VHS} Mest, 

die samen met LNV is ontwikkeld. Het inbrengen van handhavingsexpertise in de lopende bele dstrajecten om tot 

handhaafbare en beter fraudebestendige regelgeving te komen, is een ander speerpunt. De NVWA werkt binnen d t 

domein intensief samen met RVO, die verantwoordelijk is voor de administratieve controles en de bestuursrechtel ij ke 

afhandeling van de NVWA-bevindingen verzorgt. Het handhavingsplan is opgesteld in samenwerking met RVO. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 99 f.t .e. 

Inschatting In het Deloitte-rapport wordt de taak 'Toezicht op gebruiksnormen' geduid als risiconiveau 

risicoprofiel 2 ('Structurele weerslag op een kleine doelgroep', voor dieren, planten en/of milieu'. Deze 

taak scoort een risiconiveau 3 op EU-oonformite t ('dreigende infractie/ mogelij ke beperking 

toegang tot derde landen'} . 

De taak 'Toezicht Beslu t Gebruik Meststoffen' scoort ook een ris co niveau 2 CStructurele 

weerslag op een kleine doelgroep', voor dieren, planten en/of milieu'). Voor deze taak heeft 

Delo tte de totaal benodigde capaciteit berekend op 25,1 f.t.e. (terwijl voor deze taak in 

2019 7,1 f.t.e. beschikbaar was). 

De taak 'Toezicht op product ierechten' scoort een risiconiveau 1 'Incidentele weerslag' op 

zowel mensen, als op dieren, planten en/of milieu. 

In de nadere duiding van risico's binnen d t domein geeft LNV aan dat het niet voldoende 

handhaven op mestfraude, milieurisico's met z ch meebrengt. Niet adequate handhaving op 

naleving van mestregelgeving kan leiden tot een ongelij k speelveld onder agrarisch 

ondernemers. Ondernemers die z ch niet aan de wet houden, profiteren t en opzichte van 

anderen. Het mestdossier is veelomvattend en keuzes worden gemaakt op basis van zowel 

EU-verpl chtingen als op basis van risicobeoordelingen. Daardoor kunnen bepaalde 

aspecten bu ten beeld blijven. 

In de loop van 2020 is het capac te tstekort opgelost. De nieuwe inspecteurs worden 

ingewerkt om op het vereiste kennisniveau te komen. Er kan nu goed gewerkt worden aan 

heldere verwachtingen over en weer. 

Belangrijkste Bij de Versterkte Handhavingsstrategie (VHS) Mest is t ransparant ie over de voortgang, de 

knelpunten resultaten en een eventuele herpr ontering van belang, in verband met de ris co's van het 

niet halen van de gestelde voorwaarden door de Europese Commissie. 

De hu dige mestregelgeving is zeer gedetailleerd en complex (door stapeling van stelsels} 

en daardoor lastig te controleren. Mede vanu t het perspectief van het toekomstig 

mestbeleid wordt ingezet op vereenvoudiging. 

Deze sector kent een hoog risico op fraude. Daarnaast is de derogatie een aandachtspunt, 

incl. de bemoeienis van Brussel met dit onderwerp. 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

Handhaafbare en juridisch houdbare regelgeving: De expertise van de NVWA wordt 

betrokken bij de ontwikkeling van nieuw mestbele d, om tot beter werkbare – en minder 

complexe – regelgeving te komen (minder u tzonderingen, minder fraudegevoelig, meer 

meetbaar). Het is van belang de HUF-toets een nadrukkelijke plek te geven in d t proces 

(daarbij voorkomen dat deze toets voor beleid verrassingen bevat). 

Samenwerkingsketen beter benutten: 

- Eigen verantwoordelijkhe d van de sector te vergroten. Betere datakwal teit22 en betere

ris cogerichte controles bieden daarvoor kansen. Voorwaarde hiervoor is dat data wordt

ontsloten voor inspecteurs en dat dossiers z chtbaar worden voor ondernemer. rVDM is

een eerste stap en is bedoeld om niet-naleving te voorkomen (controle aan de 

voorkant).

- Herbezinning taakverdeling RVO – NVWA: Complementair werken met RVO: Wat kan 

administratief worden gecontroleerd (door RVO), welke fysieke inspecties/ handhaving

doet NVWA, wat kan worden geïnspecteerd op basis van metingen, wat is hiervoor

nodig vanu t LNV?

Gebiedsgerichte handhaving versterken: Binnen de VHS Mest wordt er reeds 

gebiedsgericht gewerkt, en werkt de NVWA samen met andere handhavende instanties in 

het desbetreffende gebied. Doeltreffendhe d van inspecties neemt daardoor toe. D t kan de 

komende periode verder worden versterkt. Daarbij zelfregulering sector bevorderen, o.b.v. 

particulier kwaliteitssysteem. 

Doorontwikkeling organisatie en werkwijzen NVWA: 

- Na het invullen van openstaande vacatures nieuwe medewerkers ople den en binden 

voor langere tijd.

- Doorontwikkeling naleefmonitors, op basis van Handhavingsregie, naleefbeelden en

naleefmetingen u tvoeren (risicogericht handhaven vanuit de VHS Mest). 

- Impact van toezicht vergroten, door meer aandacht aan de voorkant van het proces, 

en meer risicoger cht te werken. Dit kan strafrechtelijk onderzoek zo mogelijk

voorkomen. Optie verkennen om bewijslast te verleggen naar de sector d.m.v. 

certificering. 

- Verbeteren focus, sturing en gespecialiseerde mestteams (daarmee voorkomen dat

inspecteurs worden ingezet voor andere domeinen en voor verplicht EU-werk). 

- Mogelijkheden administratief toez cht benutten en verkennen mogelijkheden nieuwe 

technieken (sensoren, drones; inspecties op basis van metingen).

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Samenwerking verder intensiveren: Meer aandacht voor kennisdeling (bijv. via 

uitwisselingsprogramma). 

Versterken risicogericht toezicht (o.b.v. naleving). 

22 Voor het melden van mesttransporten wordt door de NVWA samen met RVO de applicatie rVDM (realtime 
Vervoersdocument Dierlijke meststoffen) opgezet. 
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4 .8.4 Domein: Gewasbescherming 

Het domein Gewasbescherming houdt toez cht op de handel in en het gebruik van gewasbeschermingsm ddelen bij 

teelten en in de openbare ruimte. Ook houdt het domein toez cht op het gebruik van b oc den op primaire bedrij ven 

en verkoop aan particulieren. Verder beoordeelt het domein de landbouwkundige noodzaak van verzoeken uit de 

sector voor t ijdelij ke vrij stelling van niet toegelaten toepassingen van middelen. Het domein draagt bij aan de 

totstandkoming van Europese Maximale Residu Limieten (MRL's) en aan oplossingen voor kleine toepassingen van 

gewasbeschermingsm ddelen. Daarnaast ondersteunt het domein het proces r chting alternatieve 

gewasbeschermingsmaatregelen en stimuleert het domein het gebruik van m ddelen met een laag risicoprofiel voor 

mens, dier en milieu. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 42,7 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte- rapport worden twee taken gedu d met een risiconiveau 2: 'Structurele 

risicoprofiel weerslag op een kleine doelgroep dieren, planten en/of milieu'. Dt betreft de taken 

'Toez cht op handel en gebruik van gewasbeschermingsm ddelen (indusief basisstoffen)' 

en 'Toezicht op handel en gebruik van boeiden door bedrijven enpartculieren'. 

Deze twee taken scoren tevens een risiconiveau 1 op zowel 'Incdentele weerslag op 

mensen', als op 'Audit en/of gevraagd verbeterpunt' in relatie tot derde landen. 

In het Deloitte- rapport wordt vooral voor de taak 'Toezicht op handel en gebruik van 

gewasbeschelTllingsmiddelen' een capaciteitstekort berekend (benodigd: 47 f.t.e., hu dige 

capacite t : 28 f.t.e.). 

In de nadere duiding van de ris co's geeft de NVWA aan dat dit domein de kritieke 

ondergrens heeft bereikt. De inspectiecapac teit is beperkt en alleen het hoogst 

noodzakelijke wordt nu gedaan, terwijl de verwachtingen van de maatschappij van de 

NVWA heel hoog zijn. Als aanvullende risico's noemt de NVWA de toename van illegaal 

gebruik van b ociden en de toenemende handel v ia internet. 

Vanuit LNV wordt als aandachtspunt genoemd dat de NVWA voor gewasbescherming niet 

alleen een handhavende toezichtstaak heeft, maar ook een technische expertisetaak. 

Vooral die laatste taak staat onder druk. D t heeft een fors polit iek afbreukrisico gezien de 

politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp. Zeker met het oog op het 

recent vastgestelde Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming. Een enge 

interpretatie van ris co's (voedselvei lighe d) is funest voor dit domein. Ook milieu- en 

gezondhe dsrisico's en pol tiek-maatschappelijke onrust zij n risico's die essentieel zijn in 

dit domein. 

Belangrijkste Beleidsdoelen voor gewasbescherming liggen op het gebied van het ontwikkelen van 

knelpunten weerbare planten en teeltsystemen en op emissiebeperking. Hierbij is het vooral zaak de 

expertisetaak van de NVWA op peil te houden of ut te bre den. De naleving op het 

gebruik van gewasbeschermingsm ddelen is al geruime tijd laag. Extra toez cht is nodig . 

Er is behoefte aan het concreet maken van toezichtsnormen voor geïntegreerde 

aewasbeschelT!lina. 

35 / 86 Toezicht met beleid 



36 / 86 Toezicht met beleid 
 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Verbeteren informatiepositie en data-analyse. Dit vereist een gezamenlijk gesprek 

over het gewenste eindbeeld en over de stappen die nodig zijn om dat eindbeeld te 

bereiken. De afspraken hierover transparant vastleggen in een groeidocument. Betere 

informatiepos tie is nodig om te kunnen innoveren in toezicht en handhaving, en om 

consequenter de handhavingsregiecyclus te kunnen uitvoeren. Hiervoor is 

ontwikkelcapaciteit nodig en dit vraagt om een extern budget om dit traject op te starten. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Eigen verantwoordelijkheid van de sector stimuleren. De inhoudelijke input vanu t 

advisering kan hiervoor meer worden benut, ook op strategisch niveau. Hierbij is 

allereerst van belang dat de naleving verbetert. Op d t moment is op onderdelen de 

naleving te slecht als vertrouwensbasis voor zelfregulering. Met behulp van data-analyse 

en innovatie kan worden ingezet op het belonen van agrariërs als data-inspectie op 

afstand mogelijk is, en het benadelen van agrariërs als fysieke bedrijfsinspectie op 

administratieve aspecten nodig is. 
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4.9 Horizontale thema's 

4 .9 . 1 Import 

De 'horizontale t hema's' zijn NVWA-breed van toepassing en zijn vrij wel allemaal 

gerelat eerd aan t aken en doelstellingen b innen de zeven publ ieke belangen waar de 

NVWA op t oeziet. In twee gevallen - te weten BuRO en Opsporing - is sprake van 

een additionele wettelijke basis, aanvullend op de wettelij ke basis van de NVWA. 

Het horizontale thema 'Import' richt z ch op controle bij invoer op het gebied van levende dieren, producten van 

dierlij ke oorsprong, levensm ddelen van niet-dierlijke oorsprong en consumentenproducten (waar alleen voor 

keukengerei expliciete Europese regels zijn vastgesteld) voedselveilighe d, gezondheid en welzijn van dieren en de 

veilighe d van consumentenproducten. Het betreft controle bij invoer en doorvoer door de Europese Unie op basis van 

EU-regelgeving. Deze controles worden u tgevoerd in aangewezen grenscontroleposten. Na controle voor invoer zij n 

deze zendingen vrij voor de hele EU. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 117 f.t.e. 

Inschatting In het Deloitte- rapport worden enkele taken binnen het horizontale thema ' Import' gedu d 

risicoprofiel met een ris coniveau 1 (incidentele weerslag op mensen, dan wel audit en/of gevraagd 

verbeterpunt in relatie tot EU-conformite tof derde landen) . 

Geen van de taken scoort een ris coniveau van 2 of hoger. 

In de nadere duiding van dit risicoprofiel geeft de NVWA aan z ch niet te herkennen in de 

conclusies van het rapport van Delo tte. De afgelopen per ode is aanvullende capac teit 

beschikbaar gekomen voor Ontwikkeling & Ondersteuning. De capac teit is toereikend om 

de verplichte taken u t te voeren en om de verdere doorontwikkeling vorm te geven. 

Belangrijkste De wetgeving geeft voldoende handvatten om het toezicht op import goed in te richten. 

knelpunten Op dit terrein is geen sprake van knelpunten. 

Voor de werkwijze van import is het d igitale Veterinair Grenscontrole Systeem (VGC) 

cruciaal. De koppeling met het TRACES-systeem van de EU is een voortdurend 

aandachtspunt . Nederland kiest voor een eigen systeem, omdat dit beter past bij het 

volume van de importen (m.n. voor procesondersteuning). Het is van belang de 

opdrachtgevers regelmatig te informeren over de doorontwikkeling van. de digitale 

svstemen. 

Handelingsperspectief Transparante infonnatie-uitwisseling op basis van kwartaalrapportage. 

korte termij n Omdat de werkzaamheden in het kader van import zijn verdeeld over twee divisies 

(binnen één directie), en omdat er horizontale taken worden uitgevoerd, is een heldere 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de NVWA cruciaal. 

De afdeling Import van de NVWA is voor de benodigde informatie afhankelijk van CSI's 

van de inhoudelij ke domeinen. Dit betekent dat de relevante informatie in relatie tot 

import binnen de NVWA versnipperd aanwezig is. Daarbij is aandacht nodig voor de wij ze 

waarop beleid - op samenhangende wijze - wordt geïnformeerd over p restaties, zodat 

helder wordt welk inhoudelijk beeld u t de controles naar voren komt en waar de risico's 

zitten. 
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Er wordt gewerkt aan een kwartaalrapportage over de activ teiten in het kader van 

import, die wordt gedeeld met de opdrachtgevers. De verspre ding binnen VWS en LNV 

verdient aandacht. De NVWA zal met be de opdrachtgevers overleggen of zij een 

eventuele aanvullende informatiebehoefte hebben. Op basis van deze rapportage wordt 

gesproken over ‘het verhaal achter de cijfers’ en onderliggende ris co’s. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Mogelijke handelingsperspectieven voor de langere termijn zijn nog niet nader in beeld 

gebracht. 
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4.9.2 Export 

Nederland is een zeer grote exporteur van producten van dierlij ke oorsprong en van levende dieren,. De NVWA 

verstrekt exportdocumenten voor export naar derde landen. Het land waarheen geëxporteerd wordt, vraagt garant ies 

van het exporterende land ten aanzien van ris co's voor volksgezondhe d, voedselveilighe d, diergezondhe d en 

dierenwelzijn. De NVWA beoordeelt de mogelij kheid van het afgeven van een exportdocument op boasis van de door 

het ontvangende land vereiste garanties of afspraken die door de Chief Veterinary Officer (CVO) met een derde land 

zij n gemaakt. Daarmee vervult de NVWA een auciale rol bij de export van landboouwproducten, levende dieren en in 

toenemende mate van levensmiddelen en non-food-producten. Ook ondersteunt de NVWA de beleidsdirecties bij het 

maken van afspraken met landen bu ten de EU over export(garanties). Indien er geen bindende afspraken zijn 

gemaakt van autor teit tot autor teit, kan een bedrij f exporteren op basis van verzoekcertificering, dit vergt een 

andere beoordeling en kent een ander proces. 

Alle activ teiten met betrekking tot fytosan taire export en de export van meststoffen maken onderdeel ut van de 

domeinen Fytosan tair en Meststoffen. Deze activ teiten maken geen onderdeel uit van het domein Export. Daarnaast 

wordt een groot deel van de exportcertif caten (ca. 81 % van de zendingen) afgegeven door de afdeling Certificeren 

op Afstand (CoA). Deze afdeling wordt gefinancierd via een werkpakket dat binnen het domein Klantcontact en 

Dienstverlening (KCDV) valt. 

Het grootste deel van de export-werkzaamheden wordt gefinancierd ut retributies. 

De beschikbare capac teit voord t domein betrof in 2019: 51,2 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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In het Deloitte- rapport worden twee taken gedu d met een risiconiveau 2: 'Meerdere 

audits en/of gevraagde verbeterpunten', in relatie tot derde landen. Dit betreft de taken 

'Controleren en certif ceren van de export van veterinaire, food- en non-food-producten', 

en 'Toezicht op exporteurs, producenten en productieprocessen ten behoeve van het 

exportproces'. 

De taken 'Toezicht op externe keuringsdiensten' en 'Organisaties en ondersteuning bij 

inspecties van autor te ten u t derde landen' scoren een ris coniveau 1 '.Audit en/ of 

aevraaod verbeterount' in relat ie tot derde landen. 

De uitkomsten van het Delo tte-onderzoek worden zowel door de NVWA als door LNV 

onderschreven. Er is sprake van een disbalans tussen capacteit en taken. In tegenstelling 

tot het domein Import, is voor het domein Export de capac teit niet toereikend om de 

verplichte taken uit te voeren en om de verdere doorontwikkeling vorm te geven. 

LNV duidt d t - in l ijn met het Delo tte-rapport - als een ernstig capacit e tsprobleem, 

waardoor de NVWA het takenpakket niet naar behoren kan u tvoeren. Dit brengt als 

maatschappelij k risico met zich mee dat, wanneer de NVWA haar taken niet goed kan 

uitvoeren, de export en daarmee het bedrij fsleven schade ondervindt. Nederland zoekt de 

randen op van wat derde landen aanvaardbaar vinden. 

Werkzaamheden zijn voor 98% strikt gereguleerd. Dit is ingegeven door de eisen van 

derde landen. Ruimte voor andere manieren van werken is daardoor zeer beperkt. Wel 

kan soms eniae ruimte aevonden worden in de interoretatie van de reaelaevino. 

Toezicht met beleid 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

Verkenning mogelijke maatregelen, waaronder certificeren op afstand. Op dit 

moment worden in overleg tussen LNV en de NVWA mogelijke maatregelen verkend, 

waaronder de overdracht van taken voor exportcertificering naar Certificeren op Afstand 

(CoA). Daarnaast wordt in het kader van deze verkenning gesproken over mogelijke 

bezuinigingen, certificeren op verzamelcentra en de inzet van practici. De mogelijke 

maatregelen worden de komende per ode verder u tgewerkt en geïmplementeerd in de 

eerste helft van 2021. Gelijktijdig wordt de conformiteit aan de EU-regels diepgaander 

uitgezocht. 

Opstellen meerjarenplan voor structurele oplossingen. Voor structurele oplossingen 

voor de disbalans tussen capac teit en taken, moet een meerjarenplan worden opgesteld, 

waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige taken, verdergaande 

automatisering, hoe om te gaan met exit-controles aan de bu tengrenzen van de EU, hoe 

acceptabel deze slimme manieren van werken zijn voor derde landen, en de financiering 

van het werk van het domein export. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Meer ruimte voor zelfregulering en zelfcontrole door de sector. Verkennen 

mogelijkhe d van eigen verklaring door het bedrijfsleven (waarbij de NVWA 

eindverantwoordelijk blijft). Andere mogelijkhe d is het verder ontwikkelen van het Export 

Kanalisatie Systeem (EKS). Dit systeem wordt ingezet als bedrijven voldoen aan bepaalde 

criteria. Fysieke controle is dan alleen steekproefsgewijs nodig. EKS is naast certif ceren 

op afstand en het inzetten van ‘niet-dierenartsen’ bedoeld om de druk op dierenartsen te 

verlagen. 

Mogelijkheden onderzoeken van meer ruimte voor de inzet van derden. Een 

mogelijkhe d die nader verkend kan worden, is het meer inzetten op bedrijfskeurders, in 

de vorm van Kwalite tskeuring Dierlijke Sector (KDS). Bij witvlees wordt de controle 

uitgevoerd door bedrijfskeurders in dienst van het bedrijf, terwijl d t bij roodvlees gebeurt 

door NVWA-dierenartsen. Het ontbreekt aan een ris coanalyse, waarmee het verschil in 

eisen tussen w tvlees en roodvlees wordt verklaard. 
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4 .9 .3 Klantcontact en Dienstverlening 

Klantcontact en dienstverlening (KCDV) ondersteunt de domeinen en de NVWA als organisatie. De taken 

binnen KCDV zijn vrijwel allemaal gerelateerd aan taken en doelst ellingen binnen andere publieke belangen. 

Over KCDV wordt in januari een onderling gesprek gevoerd tussen NVWA en VWS. 

4 .9 .4 Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek 

Aan het gesprek over BuRO hebben gesprekspartners deelgenomen vanuit de NVWA en VWS. Genodigden 

vanuit LNV waren niet in de gelegenheid om deel te nemen aan dit gesprek. Dit betekent dat het gesprek 

over het LNV-terrein nog niet is gevoerd, terwij l op dat terrein capacit eitsknelpunten aan de orde zij n 

(onderzoeksprogrammering, data-science (trends), opsporing en inhoudelijk vooral bij d ierenwelzijn en 

d iergezondheid). Een onderling vervolggesprek tussen LNV en de NVWA over deze aandachtspunten moet 

alsnog gevoerd worden. LNV dient hiertoe het init iatief te nemen. 

Bureau Ris cobeoordeling & Onderzoek (BuRO) beoordeelt op onafhankelij ke wetenschappe.lijke wijze de gevaren voor 

voedsel- en productveilighe d, dier- en plantgezondheid, het dierenwelzijn en de natuur, in het bijzonder de risico's 

van invasieve exotische organismen. BuRO is er om bestaande s tuaties en inc denten die mogelijke risico's met zich 

meebrengen te beoordelen, om potentiële nieuwe ris co's vroegtijdig te signaleren en om risicotrends aan te geven. 

Bovenal moet BuRO reflectief beoordelen of wet- en regelgeving en het toezicht daarop adequaat zijn om risico's te 

m tigeren als dat nodig is. De kennisbasis die wordt opgebouwd, stelt de NVWA, de beleidsdirecties en 

bewindspersonen in staat risico's te vergelijken en af te wegen om daarmee een ris copr or tering en meer 

risicogericht bele d en toez cht te facil teren (onder andere ter ondersteuning van de strategische en tactische keuzes 

in de handhavingsregiecyclus). 

De beschikbare capac teit voor BuRO betrof in 2019: 34,1 f.t.e. (40,2 f.t.e. incl. indirecte uren). 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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In het Deloitte-rapport wordt als risico beschreven dat door ontoereikende capacite t 

BuRO onvoldoende haar adviserende functie kan uitoefenen r chting de andere domeinen 

van de NVWA. Hierdoor is er volgens Deloitte sprake van een inc dentele weerslag voor 

mens, dier, plant en milieu (weerslag 1). 

In de duiding van d t ris co wordt door beleid (VWS) aangegeven dat de ris co's voor 

BuRO niet vergelijkbaar zijn met risico's die z ch kunnen voordoen bij a ndere 

toez chtsdomeinen (waar bijv. sprake kan zijn van acute ris co's voor de 

vol~=ezondhe d\. Het risico voor BuRO heeft een meer theoretisch karakter . 

De Raad van Advies van de Wet op de Onafhankelijke Risicobeoordeling NVWA (WOR) 

heeft recent als belangrijkste knelpunten gesignaleerd: de beperkte mogelijkheid van 
BuRO om specifieke expertise in te huren en het beperkte budget voor (het uitbesteden 

van) onderzoek naar dierenwelzijnsrisico's. 

Vanuit beleid is er behoefte aan beter inz cht in de achterliggende oorzaken van extra 

taken en de daarmee gepaard gaande capaciteitsvraag. Bij intensivering van taken 

binnen de NVWA in de diverse domeinen of ketens, wordt niet vanzelfsprekend rekening 

gehouden met mogelijke gevolgen voor de werklast van BuRO. Voor de ris cobeoordeling 

ten behoeve van VWS is caoac te t beschikbaar . Hier zit aeen knelount. 

Toezicht met beleid 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

Overeenstemming bereiken over meerwaarde BuRO: Snel en deskundig adviseren 

bij dilemma’s die zich voordoen op de ‘werkvloer’. Vanuit BuRO analyses en risicobeelden 

aanleveren ten behoeve van IKA’s en ‘Staten van …’ (voor het opstellen van IKA’s en 

‘Staten van …’ door de afdeling Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling (BPI) van 

de directie Strategie. Daarnaast u tvoeren van ris coanalyses, opstellen IKA’s en ‘Staat 

van …’. Daarbij nadere afspraken maken over termijn waarop dergelijke analyses aan 

actualisatie toe zijn. Gezamenlijk afwegen wat meest effectieve en efficiënte inzet van 

BuRO is. Vertrekpunt hiervoor is dat risicoanalyses op basis van casuïstiek en in ketens 

elkaar aanvullen. De keuzes die BuRO maakt, worden actiever met VWS gedeeld. De 

werkwijze bij de actualisatie van bestaande ketenanalyses is maatwerk en zal worden 

toegelicht. De effecten van de ketenanalyses op de keuzes in relatie tot handhaving en 

keuren zullen zichtbaar worden gemaakt. 

Verbeteren samenwerking BuRO, RIVM en VWS: Dubbele uitvragen voorkomen, 

meer inz cht en meer eff ciency. De aan bele d gerelateerde onderzoeksvragen voor het 

RIVM beter en tijdig afstemmen met VWS. VWS draagt zorg voor een goede interne 

afstemming van de inhoud van de voorstellen. In de samenwerking met RIVM de 

onafhankelijke positie van BuRO waarborgen. Aanvullend werk door BuRO optimaliseren 

door blijvende aandacht voor verbetering kwalite t van adviezen van frontoff ce 

RIVM/WFSR23. 

Onderlinge afstemming tussen NVWA en VWS verbeteren: Bijv. over keuzes die 

BuRO maakt over risicoanalyses, de werkwijze bij de actualisatie van ketenanalyses, de 

interactie tussen ketenanalyses en beleidsontwikkeling, de discussie met Brussel, over de 

inzet van BuRO op het gebied van data-analyse voor bele d en toez cht, en over de 

deelname vanuit BuRO en/of VWS aan (internationale) overleggen. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

In de schriftelijke input en tijdens het domeingesprek zijn geen nadere suggesties gedaan 

voor handelingsperspectieven op de langere termijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Het Front Office Voedsel- en Productveiligheid van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het 
WFSR (Wageningen Foodsafety Research) beantwoordt ad-hoc-vragen van de NVWA over de veiligheid van 
voedsel en consumentenproducten. 
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4 .9.5 Opsporing 

De NVWA beschikt over een eigen, specialistische opsporingsdienst: de Jnl chtingen en Opsporingsdienst (100). Deze 

dienst is specifiek bedoeld voor het opsporen van strafbare feiten, het verkrijgen van inz cht in en signalering van 

(niet) naleving en het verhogen van naleving op de terreinen waarop de NVWA toez cht houdt. De IOD r cht zich 

voornamelijk op complexe ketengerelateerde, georganiseerde en internat ionaal georiënteerde crimi na! tet binnen de 

verschillende publieke belangen waar de NVWA op toez.iet . Vaak gaat het om vormen van financiële en 

administratieve f raude met een complexe inhoud en omvang. De IOD is een zelfstandige Bijzondere Opsporingsdienst 

(BOO) ingevolge de Wet op de Bijzondere Opsporingsdiensten van 2006. Strafrechtelijke handhaving is een 

complementair instrument ten opzichte van regulier toezicht. Met behulp van opsporingsbevoegdheden worden 

andere fraudeurs en andersoortige fe ten opgespoord. 

De onderzoeken van de IOD worden vaak gedaan in nauwe samenwerking met de div isie Inspectie. Daarnaast 

ondersteunt de IOD de toez chthoucler bij de bestrij ding en preventie van fraude (Fraude Expertise Knooppunt). In 

2020 leverde de 100 verschillende intelligence producten en fraudebeelden op, die input geven voor de ketenanalyses 

en risicoanalyses van de NVWA. Jaarlij ks levert de JOD ongeveer 20 tot 30 opsporingsonderzoeken op, variërend in 

omvang. 

De beschikbare capac teit voor de JOD betrof in 2019: 129 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

Knelpunten 
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Opsporing functioneert in het verlengde van de inhoudelijke domeinen en kent daardoor 

vergelij kbare risico's afhankelij k van het domein waar de fraude zich voordoet. Bij 

betrokkenen vanuit LNV, VWS en NVWA bestaat geen gedeeld beeld van de noodzakelijke 

capacite t en het risicoprofiel van de JOD. 

In het Deloitte-rapport is aangegeven dat voor de JOD de beschikbare capac te t fors 

ontoereikend is. Deze u tkomst wordt niet gedeeld door de NVWA en door de 

opdrachtgeve.rs. Betrokkenen geven aan dat het Delo tte-rapport onvoldoende 

onderbouwing biedt om de disbalans te kunnen beoordelen. Daarom is allereerst van 

belang dat de opdrachtgevers en de NVWA een gedeeld beeld ontwikkelen van amb t ie, 

taken/pr orite ten en noodzake.lijke capac teit voor de 100. 

Toenemende vraag naar opsporing op het gebied van fraude bij incidenten (o.a . 

productveiligheid) of crises in de voedselketen, bij fraude met (internationale) handel in 

grondstoffen voor food en feed en inc denten in de productveiligheid. Dit betekent dat er 

- in het handhavingsarrangement - keuzes worden gemaakt voor onderwerpen die 

voorrang krijgen (3 tot 5 thema's per jaar). Gedurende een jaar doen z ch onverwachte 

ontwikkelingen voor die (strafrechtelijk) moeten worden opgepakt. Daar waar het risico 

op voedselveiligheid of fraude (heel) hoog is, of in geval van inc denten of crises, wordt 

met voorrang capaciteit ingezet. Dit leidt tot verdringing van opsporing voor andere 

onderwerpen. 

Een deel van de zaken bl ijft lang liggen en/of wordt niet opgepakt. Dit kan Ie den tot 

reputatieschade, maatschappelijke onrust en verlies van vertrouwen in de overheid (bijv. 

crises met paardenvlees en fipronil) . Bijv. de opsporing rond de trans t ie naar eerlijk eten 

komt vertraagd op gang en kans op fraude neemt toe (bijv. mest en fraude rondom 

exoortl. 

Toezicht met beleid 

Doe 17.1 



44 / 86 Toezicht met beleid 
 

 Er zijn steeds meer procedures waaraan opsporingsdiensten z ch moeten houden. 

Geen financiering voor het Europees OM vermindert EU conformite t en het niet kunnen 

voldoen aan andere internationale verpl chtingen (rechtshulp). 

Handelingsperspectief 

korte termijn 

Gedeeld beeld ontwikkelen van ambitie, taken/prioriteiten en noodzakelijke 

capaciteit voor de IOD: Nader gesprek tussen opdrachtgevers en NVWA over balans 

tussen taken en capaciteit IOD: Wat is amb tie voor IOD, welke prioriteiten stellen de 

NVWA en de opdrachtgevers, en welke (basis)capacite t is daarvoor nodig? Bij 

veranderingen in de domeinen dienen de gevolgen voor opsporing expliciet te worden 

meegenomen. Daarnaast heeft de IOD een eigenstandige taak als opsporingsdienst. 

Hierbij is ook van belang dat consequenties van bepaalde keuzes of prioriteiten helder in 

beeld worden gebracht. De keuze om bepaalde domeinen pr orite t te geven (bijv. 

dierenwelzijn en productveiligheid) is begrijpelijk, maar uitkomst daarvan kan niet zijn 

dat andere domeinen geen aandacht krijgen. Daar zal (bijv. steekproefsgewijs) ook 

opsporing moeten plaatsvinden. 

Rolverdeling tussen Opdrachtgeversoverleg en Driehoeksoverleg (OM, 

opdrachtgevers (LNV en VWS) en NVWA) verder verduidelijken: Driehoeksoverleg 

dient zich te richten op inhoudelijke/taakgerichte discussie. 

Opsporing meer expliciete plek geven in Opdrachtgeversoverleg: Systeemris co’s – 

die samenkomen bij IOD – onderkennen, trends en ontwikkelingen in naleving beter 

du den, daarmee interventiemiddel opsporing beter benutten in het totaal van de 

instrumentenmix, en opsporing effectiever inzetten in de ketens per domein. De 

opdrachtgevers en de NVWA expliciteren in het NVWA-jaarplan de gevolgen voor de 

opsporing van de gemaakte afspraken over de verschillende toez chtsdomeinen in 

combinatie met autonome ontwikkelingen waar de IOD mee te maken heeft en maken 

afspraken over de gewenste balans tussen taken en middelen/capacite t. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

In de schriftelijke input en tijdens het domeingesprek zijn geen nadere suggesties gedaan 

voor handelingsperspectieven op de langere termijn. 
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4 .9.6 GLB - Controle subsidieregelingen 

De NVWA voert in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het v isserijbeleid (GVB) 

controleactiv te ten ut bij deelnemers aan rege.lingen die vallen onder het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF), 

het Europees Lalldbouwfonds voor J>lattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds Martieme Zaken en Visserij 

(EFMZV) en het Europese Visserijfollds (EVF). Met deze controles moet voorkomen worden dat pubclieke middelen 

(subsidiegelden) onterecht besteed worden. 

De u tvoering van deze controleactiv ite ten v illdt plaats op basis van samenwerkingsafspraken met RVO. De 

controleactiv te ten bestaan o.a. uit de controles ter plaatse, de boekhoudkundige nacontroles, de steekproeftrekking 

voor de cross compliance controles en coördinatie van de controles ter plaatse door medetoezichthouders. Deze 

diverse activiteiten worden uitgevoerd door drie domeinen van het GLB: 1) Cross Compliance, 2) Niet

Grondgebonden Subsidieregelingen en 3) Grondgebonden Subs dieregelingen (GGS). 

RVO voert de administratieve controleactiviteiten uit en oordeelt over de toekenning van subsidies. In deze 

beoordeling worden de bevilldingen van de NVWA meegenomen. De drie GLB-domeinen voeren hun werkzaamheden 

ut in opdracht van RVO, LNV en de provincies. LNV en de provincies zij n de financiers van deze op<lrachten. De drie 

domeinen gaan ollder meer over controles in meerdere publieke belangen waaronder: Natuur en Milieu, 

Dierenwelzij n, Diergezolldhe d, Volksgezondheid, Voedselveilighe d en Plantgezondheid. 

De beschikbare capac teit voord t horizontale thema betrof in 2019: 97,2 f.t.e. 

Inschatting 

risicoprofiel 

Belangrijkste 

knelpunten 
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In het Deloitte-rapport wordt één taak binnen d t domein gescoord op r isiconiveau 1: 

'Audit en/of gevraagd verbeterpunt i.r.t. EU-conform tet'. Dit betreft de taak 

'Voorbere den op toekomst ige in t iatieven'. 

In de nadere duiding van het ris coprofiel geeft de NVWA aan dat de NVWA uitvoerder is 

voor dit dome.in en dat de aantallen worden voorgeschreven door RVO. Risicoanalyse 

v indt plaats bij RVO (voor grondgebonden en niet-<;irondgebonden subsidies). Het is aan 

de NVWA om de controle-aantallen uit de Samenwerkingsafspraak met RVO ut te voeren. 

De NVWA moet daar door de op<lrachtgever LNV toe in staat worden gesteld. 

LNV benoemt als belangrij kste maatschappelij ke risico's bij het tekortschieten van 

controles: het niet-naleven van subsidievoorwaarden met schade aan met name het 

milieu en de biodiversiteit tot gevolg; en ondoelmatige besteding van o verhe dsmiddelen 

aan onterecht betaalde subs dies, c.Q . aan correcties en boetes opgelegd vanuit Brussel. 

In dit domein is de inzet dat het toezicht precies op het niveau z t van de Europese 

minimumeisen. Niet meer en niet minder. Daardoor is de speelruimte, zeker op korte 

termijn, beperkt. 

Belangrijk knelpunt in de huidige r egelgeving is de beperkte mogelij kheid tot u tvoering 

van risicogericht toezicht. Dit domein kenmerkt zich door veel verpl icht EU-werk. De 

EU-regelgeving is dwingend, de EU-conform teit weegt zwaar (ut principe en vanwege 

ris co op forse boetes) en de interpretat ieruimte is beperkt. De benodigde capaciteit 

hiervoor gaat ten koste van andere domeinen binnen de NVWA of wordt betaald door 

andere bele dsdirecties waar een onder-uitputting is. 

Ruimte voor ris cogericht werken is beperkt, omdat in de huidige programmaper ode 

(waarschij nlijk tot en met 2022) het toezicht strikt is gebonden aan de geldende 

Europese voorschriften. De volgende programmaperiode (vanaf 2023) biedt wellicht meer 

perspectief voor ris cogercht toez cht. Over kaders daarvoor wordt nog onderhandeld. 
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Handelingsperspectief 

korte termijn 

Investeren in opzet nieuwe GLB geeft mogelijkheid tot meer risicogericht 

opereren. Het nieuwe GLB kan ruimte bieden voor meer ris coger cht toez cht door 

minder focus op verplichte aantallen, meer focus op realisatie van doelen en ruimte voor 

innovatie van het toezicht. Hiervoor zijn al ideeën beschikbaar. Daarbij zou ook meer 

bewijslast bij de aanvrager kunnen worden neergelegd (op basis van andere 

handhavingsinstrumenten/fraudebestendige regelgeving i.p.v. fysieke controles achteraf). 

Op bestuurlijk niveau moet worden georganiseerd dat de NVWA deze ruimte kan 

bepleiten aan de juiste tafels. 

Alternatieve manier van werken (deels ontwikkeld tijdens corona) voortzetten 

en innovatie stimuleren. De tijd die besteed wordt aan reisbewegingen binnen dit 

domein is relatief groot. Dat kan worden beperkt door afstemming op afstand en 

contactloos inspecteren. Andere mogelijkhe d is het meer voorspellend inrichten van cross 

compliance, om daarmee de piekbelasting te voorkomen. Daarnaast de mogelijkheden 

verkennen van slimme m ddelen, zoals de inzet van drones voor inspecties. De afgelopen 

jaren is al vol ingezet op controles met satelliet- en luchtbeelden (NL is een van de 

koplopers in de EU). 

Mogelijkheden verkennen om sturingsmogelijkheden in één hand te beleggen. 

Voor d t domein fungeert LNV als opdrachtgever van RVO. RVO treedt vervolgens op als 

opdrachtgever van de NVWA, terwijl LNV (EIA) voor deze opdracht rechtstreeks betaalt 

aan de NVWA. Mogelijk neemt dat bij RVO prikkels weg om scherp te zijn op de kosten. 

Hier kan naar gekeken worden. In algemene zin is het immers beter om 

sturingsmogelijkheden en financiële verantwoordelijkhe d in één hand te beleggen. D t 

kan invulling krijgen doordat RVO de opdracht aan NVWA blijft geven, en ook de 

financiële verantwoordelijkheid krijgt. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

ris coafweging voor d t domein niet plaatsvindt o.b.v. het financieel kader. Er wordt 

gestuurd op het minimum dat nodig is voor EU-conform teit. Dat laatste geldt als een 

harde voorwaarde. 

Als met deze oplossingsrichtingen de disbalans onvoldoende wordt opgelost: zorgdragen 

voor structurele middelen voor de benodigde capaciteit om dit domein goed uit 

te voeren, conform Europese verplichtingen. D t vraagt allereerst om een inhoudelijk 

gesprek tussen LNV, NVWA en RVO op de verschillende onderdelen van het GLB, over het 

oplossen van capacite tsprobleem en het maken van goede afspraken (over de opdracht 

in relatie tot beschikbare middelen, pr oriteiten en eventuele ris coacceptatie). Hier hoort 
ook bij dat deze middelen geoormerkt moeten worden, zoals nu ook is afgesproken. 

Handelingsperspectief 

langere termijn 

Mogelijkheden verkennen om verantwoordelijkheden te benutten van 
collectieven (PKS), waarbij de NVWA tweedelijns toezicht houdt (systeemtoezicht). 

Betrokkenheid en inbreng van NVWA bij de beleidsontwikkeling waarborgen. 

Daarmee ervoor zorgen dat uitvoerbaarheid en controleerbaarhe d een veel sterker 

stempel drukt op de keuze en invulling van regelingen, en – voor zover daar 

Europeesrechtelijk ruimte voor is – de toez chtstrategie. 

Mogelijkheden verkennen om taken elders te beleggen, bijv. bij de 

Omgevingsdiensten. In aanloop naar de nieuwe programmaperiode, die start op 

1 januari 2023, kan worden bezien of (een van de) taken elders kunnen worden 

ondergebracht. Deze optie heeft niet de voorkeur van bele d, omdat uitbesteding aan 

diensten die op grotere afstand staan het niet hanteerbaarder en in principe ook niet 

goedkoper maken. 
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Domein-overstijgende aanbevelingen 

De uitwerkingen per domein, zoals weergegeven in de voorgaande paragrafen van 

dit hoofdstuk, laten een gevarieerd beeld zien. Soms wordt het accent gelegd op 

extra benodigde capaciteit, terwij l in andere gevallen het accent ligt op de basis 

verder op orde brengen, het verbeteren van interne werkwijzen en het slimmer 

verdelen van taken met andere organisaties. Naast deze variatie, zijn uit de 

uitwerkingen per domein ook enkele rode draden te distilleren. We sluiten dit 

hoofdstuk af met deze rode draden en een aantal domein-overstijgende 

aanbevelingen. Deze zijn geadresseerd aan de betrokken partijen, waarbij steeds 

onderscheid is gemaakt naar adviezen voor de korte en de langere tenmijn. IHet 

maken van een vertaalslag naar kosten en baten van onze adviezen maakte geen 

Doe 17.1 

onderdeel uit van onze opdracht.LI ------------------------, Met opmerkingen-: Deze toevoeging is wel 
belangrijk. Hierdoor zu en alle adviezen eerst 

Breng de basis verder op orde 

Uit voorgaande uitwerkingen per domein komt een wisselend beeld naar voren als 

het gaat om het wel of niet beschikbaar zijn van Integrale Ketenanalyses (IKA's) en 

naleefbeelden en het toepassen van de handhavingsregiemethode (of -cyclus). De 

beschikbaarheid en het benutten van deze instrumenten achten we van belang om 

zicht te hebben op waar in de keten welke knelpunten aan de orde z:ijn - in relatie 

tot de gesignaleerde risico's, het inzicht in de keten en het naleefgedrag - en wat 

mogelij ke aangrij pingspunten zijn voor naleving. Goed zicht hebben op de keten en 

op naleving is een voorwaarde om de juiste dingen te kunnen doen op de juiste 

plekken. 

Onze aanbeveling aan de NVWA is daarom om op korte termijn de oasis verder op 

orde te brengen en te investeren in Integrale Ketenanalyses (waarin beknopte en 

scherpe risicoanalyses worden gemaakt en de afwegingen per doelgroep expliciet 

worden gemaakt) en het inzicht in naleving te vergroten (aan de hand van 

naleefbeelden en naleefmetingen) . Het verder op orde brengen van deze basis zien 

we als randvoorwaarde om effectiever en efficiënter toezicht te kunnen waarborgen. 

Versterk administratieve controles en toezicht op afstand, en intensiveer 

data-gedreven controles 

Voor verschillende domeinen is als mogelij k handelingsperspectief benoemd het 

efficiënter uitvoeren van het toezichtwerk. We achten het van belang voor alle 

domeinen hier aandacht aan te besteden. Zo is t ijdens de coronacrisis bij v. gewerkt 

met toezicht op afstand en met administratieve controles. In het ene domein (of 

voor de ene toezichtstaak) is dit uiteraard beter mogelij k dan in een ander domein 

(of voor een andere toezichtstaak) . Zo is het uitvoeren van een audit op afstand 

geen reële optie en ook hygiëne-inspecties moeten fysiek worden gedaan. Echter, 

met etiketteringsinspecties op afstand en het telefonisch afhandelen van meldingen 

zijn wel goede ervaringen opgedaan. Hetzelfde geldt voor het toezicht houden op 

afstand bij erkende importinspectielocaties (fytosanitair) als alternatief voor fysieke 

controles. Er zijn zeker mogelijkheden om administratieve controles en toezicht op 

afstand te versterken als alternatief voor fysieke inspecties. 

Toezicht met beleid 

nog op kosten en baten getoetst moeten 
worden. 
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Daarnaast is voor verschillende domeinen als handelingsperspectief benoemd het 
slimmer gebruikmaken en analyseren van data, het inzetten van technieken zoals 
‘webscraping’, realtime cameratoezicht en het benutten van data van andere 
partijen (zoals ILT en de douane), of van private databanken. Een voorbeeld van 
een innovatieve ontwikkeling op dit gebied is de applicatie rVDM (realtime 
Vervoersdocument Dierlijke meststoffen), die door de NVWA en RVO wordt 
ontwikkeld voor het melden van mesttransporten. Dergelijke innovaties bieden 
mogelijkheden om het toezicht efficiënter te organiseren. Hierbij kunnen de 
mogelijkheden tot samenwerking met andere toezichthouders en kennisinstellingen 
nader worden verkend. 

 
Aanbeveling aan de NVWA is om deze mogelijkheden zo breed mogelijk te benutten. 
Dat is deels mogelijk op korte termijn, als het gaat om het voortzetten van toezicht 
op afstand en administratieve controles, waarmee tijdens de coronacrisis positieve 
ervaringen zijn opgedaan. Het intensiveren van data-gedreven controles is een 
onderwerp voor de langere termijn. Voor de opdrachtgevers is een rol weggelegd als 
het gaat om het wegnemen van eventuele juridische belemmeringen. 

 
Ontwikkel spelregels voor omgang met verdringingseffect van incidenten 
en crises 
Voor verschillende domeinen geldt dat incidenten en crises de reguliere 
werkzaamheden verdringen. We adviseren hiervoor spelregels te ontwikkelen (en 
beleid daarbij te laten aanschuiven) over hoe te acteren en over hoe om te gaan 
met dit verdringingseffect, en daarbij te verkennen wat mogelijke organisatorische 
oplossingen zijn voor het ondervangen van deze verdringing. Het is aan de NVWA 
om hiertoe op korte termijn het initiatief te nemen en een voorstel te doen ter 
nadere afstemming met de opdrachtgevers. Voor de eigenaar is de rol weggelegd te 
bewaken dat dit tot stand komt. Vervolgens dienen deze spelregels door de partijen 
in de bestuurlijke driehoek gezamenlijk te worden vastgesteld. 

 
Verken de mogelijkheden om het toezicht naar een hoger plan te tillen 
Voor verschillende domeinen zijn suggesties gedaan om het toezicht naar een hoger 
plan te tillen, door de eigen verantwoordelijkheid van de sector te bevorderen, bijv. 
op basis van private kwaliteitssystemen (PKS), waarbij de NVWA toezicht houdt op 
het hogere niveau van het systeem als geheel. Hierbij is aandacht nodig voor het 
versterken van het vertrouwen in PKS. Daarnaast moet wel worden opgemerkt dat 
PKS lastiger zijn toe te passen in domeinen die te maken hebben met gedetailleerde 
regelgeving. 

 
Een ander voorbeeld van toezicht op een hoger niveau is de formule-aanpak, 
waarbij auditoren de formules toetsen op het hoofdkantoor van bijv. winkelketens of 
franchiseformules en checks in de praktijk worden uitgevoerd op basis van een 
(korte) steekproef. We adviseren de NVWA de mogelijkheden op dit gebied nader te 
verkennen voor de langere termijn en deze te bespreken met de opdrachtgevers. 
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Anticipeer tijdig op de arbeidsmarktproblematiek 
In enkele domeingesprekken is expliciet de arbeidsmarkproblematiek naar voren 
gekomen. Dit onderwerp speelt breder dan de domeinen waar dit nu concreet is 
benoemd. De NVWA kent een hoge gemiddelde leeftijd. De komende twee jaar 
wordt een grote uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers verwacht. Dit zijn 
ook medewerkers die nu PAS-dagen opnemen en bijv. niet meer beschikbaar zijn 
voor weekenddiensten. Het werven en inwerken van nieuwe medewerkers kost veel 
tijd. Daarnaast is het de afgelopen periode lastig gebleken om bijv. het benodigde 
aantal dierenartsen te werven. Advies aan de NVWA is daarom om tijdig (op korte 
termijn) te anticiperen op uitstroom en kennisoverdracht te waarborgen. Daarbij 
merken we op dat voor dit onderwerp – als onderdeel van de Meerjarenagenda - 
ook op de langere termijn aandacht nodig zal zijn. 

 
Kom tot een zorgvuldige afweging van het eventueel vergroten van 
retribueerbaarheid 
Voor verschillende domeinen is aan de orde gesteld dat toezicht op erkende 
bedrijven (retribueerbaar) ten koste gaat van toezicht op geregistreerde bedrijven 
(niet retribueerbaar). Daarbij is voorgesteld om toezicht op geregistreerde bedrijven 
ook retribueerbaar te maken (op basis van het profijtbeginsel), en is aangegeven 
dat op basis van deze verbeterde verdeling het risicogerichte toezicht beter kan 
worden ingevuld. 

 
Het voordeel van het vergroten van retribueerbaarheid is het genereren van 
aanvullende inkomsten. Uitkomst van recent onderzoek van KPMG is dat op het 
bedrag van circa € 100 miljoen aan inkomsten op basis van de huidige retributies, 
ruimte is voor aanvullende retributie-inkomsten van € 20 tot € 35 miljoen. Daarbij 
gaat het om mogelijke ruimte voor het verhogen van bestaande retributies èn om 
het retribueerbaar maken van toezichtstaken die nu niet retribueerbaar zijn. 

 
Het eventueel inzetten van dit instrument vereist wel een zorgvuldige (juridische) 
toets van de mogelijke gevolgen. Daarnaast is hiervoor (politiek-bestuurlijk) 
draagvlak nodig. Ook is antwoord nodig op de vraag waar de extra gegenereerde 
middelen worden ingezet. Binnen het desbetreffende domein (dat zou de flexibiliteit 
beperken, of kan ertoe leiden dat gekort wordt op de financiering vanuit het 
departement)? Of elders, waar sprake is van hogere risico’s en grotere 
capaciteitstekorten (dat vergroot weliswaar de flexibiliteit, maar dan biedt dit 
instrument geen oplossing voor het desbetreffende domein waar de inkomsten 
worden gegenereerd)? 
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Het gesprek over het al dan niet vergroten van retribueerbaarheid vi ndt nu 

versnipperd binnen verschillende domeinen plaats. Onze aanbeveling aan de NVWA 

is dit gesprek breder te voeren, waarbij - in samenspraak met de opdrachtgevers -

de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen en condities worden 

geformuleerd voor een succesvolle inzet van dit instrument. Zodat op basis daarvan 

heldere keuzes gemaakt kunnen worden. Voor dit onderwerp is een 1rol voor de 

eigenaar weggelegd vanuit het toezicht op de budgettaire kaders en de 

verantwoordelijkheid voor het kostprijsmodel en het tariefstelstel NVWA. Nadere 

afspraken over retribueerbaarheid dienen daarom gezamenlijk te worden 

vastgesteld door de partijen binnen de bestuurlijke driehoek. 

Voor enkele domeinen geldt dat deze discussie op dit moment actueel is. Vanuit die 

actualiteit vraagt dit onderwerp op korte termijn de aandacht. 

Bereik oi,ereenstemming oi,er omgang met open en gesloten normen 

In verschillende domeinen zijn de open normen, !waarbij sprake is van een 

vastgestelde toezichtsnor als knelount aan de orde aesteld. Ook aesloten normen 

worden als knellend ervaren. Er gaat veel t ijd en energie zitten in overleg en 

discussie over het punt dat toezicht en handhaven op open normen lastig is. 

Tegelijkertijd worden gesloten normen als te star ervaren, is onduidelijk waarop 

deze zijn gebaseerd en leidt het verplichte toezicht h ierop tot verdringing van 

risicogericht toezicht. Alles dichtregelen met middelvoorschriften geeft in de praktijk 

dus ook problemen en belemmert de innovatie. 

In de discussies over open en gesloten normen wordt zowel vanuit beleid, als vanuit 

toezicht teveel naar de ander gekeken om dergelijke knelpunten op te lossen. Er 

wordt weinig echt gezamenlijk gezocht naar oplossingen. Van belang is onderling 

overeenstemming te bereiken hoe slim kan worden omgegaan met open en gesloten 

normen. Deze aanbeveling is gericht aan de opdrachtgevers, waarbij het de taak 

van de opdrachtgevers is om de expertise van de NVWA tij dig te betrekken, om tot 

beter werkbare en handhaafbare regelgeving te komen. Voor enkele domeinen geldt 

dat open of gesloten normen in de huidige praktijk relevante knelpunten met zich 

meebrengen. Dit is daarom een onderwerp om op korte termijn mee aan de slag te 

gaan. 

Verken mogelijkheden om toezicht te i,ereeni,oudigen door wet- en 

regefgei,ing eeni,oudiger te maken 

Zoals ook benoemd in hoofdstuk 3 is voor veel domeinen de wet- e n regelgeving de 

afgelopen jaren complexer en gedetailleerder geworden. Voor grote delen van de 

inhoudelijke toezichtsdomeinen geldt dat deze bepaald wordt door E<uropese wet- en 

regelgeving. In sommige gevallen is ook sprake van nationale aanvullingen 

(bijv. voor het domein: Chemische en microbiologische veiligheid levensmiddelen). 

Toezicht met beleid 
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Met opmerkingetavolgens mij klopt dit 
nog steeds n iet . ussenzin moet in de 
volgende zin worden toegevoegd. Open normen 
zijn in gevallen een knelpunt vanwege de 
onduidelijke normstelling en interpretatieruimte. 
Gesloten normen, met een vastgestelde 
toezichtnorm, worden als knellend ervaren als de 
norm niet overeen komt met de risico
inschatting van de NVWA. Verplicht toezicht op 
plekken waar n iet de hoogste r isico's liggen. 
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Het vereenvoudigen van wet- en regelgeving zal niet eenvoudig zijn, maar minder 
complexe regelgeving kan het toezicht wel gemakkelijker maken. Daarom verdient 
het aanbeveling deze mogelijkheden te verkennen. Dit is primair de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers, en is een onderwerp dat perspectief 
moet bieden op de langere termijn. In hoofdstuk 6 gaan we nader in op het 
zorgdragen voor handhaafbare regelgeving, en het samenspel dat daarvoor nodig is 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 
Vergroot de alertheid dat versterking binnen domeinen impact heeft op 
horizontale thema’s 
De horizontale thema’s zijn NVWA-breed van toepassing en zijn vrijwel allemaal 
gerelateerd aan taken en doelstellingen binnen de inhoudelijke domeinen waar de 
NVWA op toeziet. Zo geldt bijv. voor de IOD dat dit onderdeel van de NVWA deels 
een positie heeft in de keten (ter versterking van processen per domein) en deels 
een eigen taak heeft. Versterkingen of aanpassingen in een domein (aanscherpen 
van handhaving en intensiveren van taken) hebben impact op de horizontale 
thema’s. Keuzes en prioriteiten in toezicht binnen de inhoudelijke domeinen werken 
door naar bijv. de IOD. Dit kan ook betekenen dat de IOD aan sommige 
onderwerpen geen hoge prioriteit geeft. Hier lijkt onvoldoende aandacht voor te 
zijn, met als risico dat – in het geval van de IOD – gevolgen voor opsporing buiten 
beeld blijven. Vergelijkbare situaties kunnen zich voordoen bij BuRO en KCDV. 

 
Onze aanbeveling aan de NVWA is nader in beeld te brengen wat de precieze impact 
is van aanpassingen in bepaalde domeinen op de horizontale thema’s, en dit 
(nadrukkelijker) onderwerp van gesprek te maken in de overleggen tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemer. 

 
Verbeter de risico-communicatie en bevorder risico-acceptatie 
Inherent aan toezicht is dat niet ieder risico kan worden uitgesloten. Er zal een 
balans gevonden moeten worden tussen investeren in preventie en mogelijke 
(gezondheids)schade. Goede risicocommunicatie is daarom essentieel om de risico- 
acceptatie te bevorderen. 

 
Dit onderwerp dient onderdeel te zijn van het samenspel tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemer, zowel op de korte als op de langere termijn. Voor de NVWA is de rol 
weggelegd om mogelijke restrisico’s helder in beeld te brengen en te bespreken met 
de opdrachtgevers. Wanneer risico’s niet kunnen worden ondervangen, of kunnen 
worden uitgesloten, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever deze 
restrisico’s te accepteren, en – in samenspraak met de opdrachtnemer – hierover te 
communiceren. 
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Vertaal handelingsperspectieven naar concreet projectplan per domein en 
benoem met welke (mogelijke) restrisico’s rekening moet worden 
gehouden 
Het voorstel om een projectplan op te stellen is concreet aan de orde gekomen 
tijdens het domeingesprek BED, maar is een relevante suggestie voor alle 
domeinen, waarbij het voorstel is om de voorgestelde handelingsperspectieven uit 
te werken in een projectplan en te vertalen naar acties, incl. een tijdpad waarbinnen 
e.e.a. gereed kan zijn. Aan de hand van dit plan kunnen verwachtingen van inzet en 
bijdragen over en weer transparant worden gemaakt en kan de voortgang van de 
uitvoering van acties worden gemanaged. Van belang is om de acties zo concreet 
mogelijk te formuleren, waarbij de oproep aan partijen is om over dit projectplan als 
het ware een ‘contract’ met elkaar aan te gaan om dit plan gezamenlijk tot 
uitvoering te brengen. Deze aanbeveling is dan ook gericht aan de opdrachtgevers 
en de NVWA gezamenlijk en dient op korte termijn te worden opgepakt. Waarbij de 
projectplannen dienen te worden beschouwd als onderdeel van het reguliere werk, 
en vooral gericht zijn op het concreet maken van afspraken en acties, om acties tot 
uitvoering te brengen. Het gaat nadrukkelijk om de werking van deze plannen in de 
praktijk. 

 
Van belang hierbij is om op basis van de handelingsperspectieven per domein nader 
te beschrijven in hoeverre de disbalans tussen de taakopdracht van de NVWA, de 
bijbehorende maatschappelijke verwachtingen en de beschikbare middelen kan 
worden verminderd, en met welke (mogelijke) restrisico’s rekening moet worden 
gehouden. Voor het verminderen van deze disbalans dient een breder perspectief te 
worden gehanteerd dan het inzetten op extra capaciteit. 

 
Organiseer reflectiesessies en investeer in persoonlijke relaties 
De domeingesprekken zijn overwegend positief en constructief verlopen en als 
nuttig ervaren. Tijdens de gesprekken is naar voren gekomen dat het niet alleen 
goed is elkaar te spreken in het kader van de dagelijkse hectiek, maar dat het ook 
goed zou zijn om één of twee keer per jaar een sessie te organiseren, los van 
‘de waan van de dag’, voor reflectie, terugblikken en vooruitblikken. Anticiperen op 
nieuwe ontwikkelingen, en – zeker zo belangrijk – investeren in persoonlijke 
relaties. Hierbij is de suggestie gedaan om hiervoor ook de betrokken MT-leden uit 
te nodigen. We adviseren de NVWA en de opdrachtgevers om deze ruimte voor 
reflectie en persoonlijke ontmoetingen op korte termijn te organiseren en doen de 
suggestie om hiervoor de facilitatoren te benutten die ook een rol hebben vervuld 
als gespreksleiders van de domeingesprekken. 

 
Zet eventuele extra capaciteit gericht in 
Als er extra capaciteit beschikbaar kan worden gesteld, dan is onze aanbeveling 
deze gericht in te zetten voor domeinen met een relatief hoog risicoprofiel en een 
fors capaciteitstekort. Op basis van deze afweging is de afgelopen periode onder 
andere extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de domeinen Vis duurzaamheid, 
Dierenwelzijn, Meststoffen, Tabak & alcohol en Horeca & ambachtelijke productie. 
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Voor veel domeinen geldt – naar onze mening – dat extra capaciteit voor de ‘going 
concern’ niet moet worden gezien als dé oplossing. Indien er wel extra capaciteit 
beschikbaar kan worden gesteld, dan is ons advies deze vooral te richten op 
innovatie (bijv. intensiveren van data-gedreven controles), verdere 
doorontwikkeling, en op voorwaardenscheppende acties (zoals de basis verder op 
orde brengen, het aanscherpen van risicoprofielen, het in beeld brengen van 
(mogelijke) restrisico’s, het opstellen van projectplannen per domein, het managen 
van de uitvoering van deze plannen en het faciliteren van reflectiesessies). 
Daarnaast is ons advies om de rol van (coördinerend) opdrachtgever en de 
capaciteit bij LNV te versterken (zie ook paragraaf 6.3). 

 
In aanloop naar de kabinetsformatie kan hiervoor een goed onderbouwde claim 
worden uitwerkt, waarbij nader inzicht wordt geboden in de relaties tussen waar te 
maken ambities, de verwachtingen en de benodigde capaciteit. Hiervoor is allereerst 
een rol weggelegd voor de NVWA om (o.a. op basis van risicoanalyses) op korte 
termijn een onderbouwd voorstel te doen, waarvoor vervolgens draagvlak nodig is 
vanuit de opdrachtgevers. Op basis van dit onderbouwde en gedragen voorstel is 
het aan beleid en de politiek om hierover nadere keuzes te maken. 

 
Tot slot 
Om de handelingsperspectieven succesvol tot uitvoering te kunnen brengen, zijn 
gestructureerde processen en rolzuiverheid noodzakelijke randvoorwaarden. In de 
volgende twee hoofdstukken gaan we nader in op deze onderwerpen. 
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Van: )
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 11:23
Aan:
CC: )
Onderwerp: FW: factsheets claims corona en glucosamine; laatste check voordat inbrengen in 

MT R&E
Bijlagen: Glucosamine rapportage 2017 2020 26032021 exlusied inspecteurs discussie 

eba.docx

Hoi , 
Zie jij nog kans om de factsheet over glucosamine met de aanpassingen van  samen door te lopen?  
Zo niet, zal ik het dan verder afronden? 
Groetjes, 

 
 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: maandag 10 mei 2021 16:18 
Aan: @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: RE: factsheets claims corona en glucosamine; laatste check voordat inbrengen in MT R&E 
 
Hoi , 
 

 Zover ik weet was de facstheet coronaclaims vorige keer idd definitief en zou die naar het MT gaan met 
oplegnota - idd alleen plaatsing (zonder attendering) op de site. Ik weet dat  me nog vroeg of het 
sjabloon klopte. Dat was het geval m.u.v. eerste alinea (waarvan lettertype verdana 9 moet zijn).  
Daarnaast hebben we besproken dat in het jaarbeeld, hoofdstuk voedselveiligheid - waarbij het grote 
verhaal ingaat op de sesamzaadjes – er een apart kader komt waarin het toezicht op coronaclaims wordt 
opgenomen (jaarbeeld gepland ergens eind mei / begin juni).  

 De factsheet claims glucosamine zou  mij sturen en ik nalopen/aanpassen. Zou ook op de site 
worden geplaatst zonder attendering.  heeft mij toen een voorlopige versie gestuurd (ik dacht 
daarom dat er nog eea zou veranderen). Ik heb die versie in april aangepast en vervolgens ben ik 
vergeten deze te verzenden aan . Heb zojuist nog even gescand en paar dingen toegevoegd. Anders 
kijk jij svp even  / en schakelen we samen even om e.e.a. def te maken? 

Groeten, 
 

 

Van: @nvwa.nl>  
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 10:06 
Aan: @nvwa.nl> 
CC: @nvwa.nl>;  

@nvwa.nl>; @nvwa.nl>; @nvwa.nl> 
Onderwerp: factsheets claims corona en glucosamine; laatste check voordat inbrengen in MT R&E 
 
Dag , 
Hierbij stuur ik je de twee factsheets van BED over glucosamine- en coronaclaims. We hebben hierover overleg 
gehad. 
Mij staat bij dat we hebben afgesproken: 
Factsheet Coronaclaims: opnemen in kader Jaarbeeld 2020 en stille plaatsing op NVWA website; 
Factsheet Glucosamineclaims: stille plaatsing op NVWA website. 
Voordat ik deze naar het MT R&E stuur wil ik graag nog even een laatste check door jou of we hetzelfde beeld 
hebben van wat we afgesproken hebben? 
BVD en groet, 
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Nederlandse Voedsel- en 
Waren auto ri teit 
Minisrerie van Landbouw, 
Nawur en Voedselkwaliteit 

Niet toegelaten claims bij de 
internet ,.,e,le:oo~ ,.,an 
glucosat1tit1eNiet toegelaten 
claims glucosamine 
Inspect ieresultaten online verkoop 2017 en 2020Tee2icht iA 
2017 en 2020 

Veel voedingssupplementen worden aangeprezen met claims die eigenschappen aan het product 
toeschrijven 1• Het gebruik van dergelijke claims is aan regels gebonden. 
De NVWA treedt al jaren op tegen het gebruik van niet toegelaten gezondheidsclaims en medische 
claims bij de verkoop van voedingssupplementen. Toch worden nog steeds veel overtredingen 
geconstateerd bij het aanbieden van voedingssupplementen met name bjj onljne verkoop. QmBe 
PNWA wil Aet het..aantal overtredingen teru~ brengen en ~ besloten het gebruik van niet 
toegelaten claims bij voedingssupplementen projectmatig aan te pakken. 0EB<1at de FAeeste elaiFAs 
gemaalct •eFBee Bij Ele aae0FU2iRA • «ae pF0d11Etea AB ieteFAet is hcsletee de inspeeie ~e richtee es 
• eBwielcels 
In 2017 zijn voor dit doel voedingssupplementen op basis van glucosamine/ chondroitine gekozen. 
Hiervoor zijn geen gezondheidsclaims toegelaten. 9eer !:lier in ele l:lanell:laYing aanelael:lt aan te 
besteelen ·, •erelen 13eelrijYen be• .~st gernaalEt Yan !:let bestaan Yan wetge•,•ing met betreleleing tet !:let 
Yeeren •,•an elairns en ele tee13assing Rie ,•an. Dit project is in 2020 herhaald. Deze facstheet 
beschrijft de resultaten van 2017 en 2020. 
Qi.adat do "1@@6'0 slaifo"A& §0"1êlt:llct rotadoR &-.ij da aanf)fiiijeiR§I • saR pred1s16'0R ep into~et i& ~eGletoR 
d0 iR&flObtio to ri&hton ep • •e~:rsiRl<ols 

Op 1 juli 2007 is VerordeninQ (EG) Nr. 1924/2006 inzake voedinqs- en qezondheidsclaims voor 
levensmiddelen van kracht qeworden. De reqelqevinQ is bedoeld om een hooq bescherminqsniveau 
voor de consument te waarborqen, de consument de informatie te verstrekken die hij nodiQ heeft 
om Qeïnformeerde keuzes te kunnen maken, en qelijke concurrent ievoorwaarden voor de 
levensmiddelenindustrie t e scheppen. 
Een qezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband 
bestaat tussen een levensmiddel (of een bestanddeel daarvan) en de gezondheid. Ook kan een 
product door het gebruik van een medische claim een geneesmiddel worden. 
Bedrijven kunnen een dossier met een aanvraag tot goedkeuring van een nieuwe 
gezondheidsclaim indienen bij de European Food Safety Authority (EFSA). De EFSA adviseert de 
Europese Commissie die vervolgens beslist of een gezondheidsclaim goedgekeurd wordt. 
voor Qlucosamine, een populair inqredient dat wordt qebruikt in voedinqssupplementen, is qeen 
enkele qezondheidsclaim toeqelaten. Het qebruik van niet t oeqestane claims is misleidinQ en dus 
verboden. 

1 bttns·//www ovwa 01'2:0deovecren/daims-lexeosmiddeleo 
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Met opmerkingen- ]: Onderaan in blok link 
toevoegen naar v ,ng. 
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Consumenten worden op de website van een webwinkel juist geinformeerd omtrent de producten 
die worden aangeboden en worden niet misleid.  
Webwinkels dienen zich bewust te zijn dat zij zich aan de wetgeving moeten houden. 
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We rkwijze 

Om het project af te bakenen is gekozen voor webwinkels die voedingssupplementen met 
glucosamine, eventueel aangevuld met chondroït ine verkopen. !De Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) heeft veel ingediende gezondheidsclaims over glucosamine? beoordeeld 
en geconcludeerd dat er geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor het toelaten van de 
claims. Op basis daarvan heeft de Europese Commissie besloten om gezondheidsclaims bij 

Doe 18.1 

glucosamine wettelijk niet toe te staan: de consument zou hierdoor immers misleid worden.l.1._ ___ .--1 Met opmerkingen- ]: D t kan hier weg heeft niets 
met werkwijze va . 

Selectie webwinkels 
~ 
De te iRs13eE1;eFeR ;.ieblliRIEels i!ijR !jeseleel;eeFe YOl!jeRS YaR te \I0FeR ,ast!jele!jee coelEEFiteÁa. èo 
FReesten de winlcels ~lueosaffline s1:1ppleR-lenteA aanBieden veer de PJederlandse FRarlEt. De 
;.eBsites die 2ict:l Fiehten op voeElingss1:1t3pleFRenten voer elieren 2iiA niet beeerdeelel. \\teBv,inhels 
v•aaPJan ele eigenaar niet in PJederland ~e"esfiigd t.Jas, 1,,eFElen niet in dit eneleReelc FReegenoFflen. 
013 eece Wiîce bleef eeR liîst '/aR 77 lf,ebwiRIEels 0'leF eie !jlueosaR1iRe l3F08UeteR YeFhamleleeR 
!jeFiEAt 013 ee PleeeFlaRese FRaFI~. 

~ 

IR 2929 CiîR ee iR 29H beooFeeelee 1,1eb11iRIEels, ',100F i!0YeF ce R0!j bestoReeR eR R0!j steees 
glueosaFRine Sl.4J3pleFRenten YerlceeRten, 013nieuw Beeerdeelel. De lijst is, order aaRgeYulel FRet 
Rieu11•e webwiRIEels eie 1" 1eFeeR !jeseleeteenl 013 ee Niji!e coals beSEAFeYeR Y00F 2917. 

8eesrtleli1,g @lai,u 
EeR §ei!OReAeieselaiR1 is eeR elaiR1 eie stelt, ae iRerulE "elR of iR113lieee1t eat eF eeR YeFbaRe 
bestaat t1:1sseR een le;ens~ielelel (ef een ~~anddeel 8aaFYan) en de ~~endheiel. BedrijYen 
IEURReR eeR eessieF R1et eeR aaR,•Faa§ 'I00F eeR Rieu,,.,,e §e20RsReieselaiR1 saR1eR FRet eeR 
11eteRSEAa1313elijlEe OReeFbou.liR!j iReieReR biî se EuFe13eaR roos 6afel:y AutROFie,• (EF6A). De EF6,A, 
as ,•iseelt ele EuFOpese CeR1A1issie eYer ele ,,,eteRsellappelijlEe eRelerllou>\iRg elie aaR eeR 
gffi!eRellleielselaiAl teA gFORelslag ligt. De Eurepese CeR1A1issie beslist ef eeA geï!eRellleielselaiAl 
§eeelgelEeurd werelt. EeA aetuele lijst vaR teegestaRe eA afge,Yeï!eA gffi!eRellleielselaiA1s is te YiReleA 
iR het EU FegisteF". 
GlueosaR1iRe, seA1s iR eeA11liRatie A1et elleRelreïtiRe, is eeR Yeel ·,erlEeellt •;eeeliAgssup13leA1eAt. 
Veer §lueesaA1iRe eR elleAelreïtiRe is §eeR eRIEele elaiAl eAeler >,<ererdeRiAg (EG) Pir. 192~/2996 
iRzalce ,oeelings en gei!endheielselaiFAs, eer le,ens~iel8elen c,,erder: claiR:is,1eF0rdenin~) 
teegelcend. >Jerder lcan een elaiR=a bij glueosaFRine ,.ian elit J3Foduet een geneesFRielelel naar 
aaReieRiR!j R1alEeR. Dit is Ret !jeYal als eF bij, eeFbeele eeR 1teFR1elsiR!j biî Aet l3F0SUel; staat 01,er 
Aet ·ter:lieAteR 1,1aR lliîR of beAaReeleR •taR altF0Se. Het su1313leR1eRt 1,10FE1t saR eeR !jeReesR1iesel 
11aaF !jeeR RaRsels·,•eF!jURRiR!j Y00F is ·,•eFstFelEt-. EeR eeF!jeliîlEe elaiR1 \,OFSt eeR R1eeiSERe elaiR14 

§ûAOCFRd. 

Inspectie webwinkels 
Inspecteurs van de NVWA die gespecialiseerd zijn in internetinspecties en beoordeling van claims 
hebben de geselecteerde webwinkels begin 2017 online bezocht . In 2020 zijn dezelfde webwinkels, 
voor zover ze nog bestonden en glucosamine bevattende supplementen verkochten, opnieuw 

~ tzttp /" eps .!u:Che# F tp}lalnlr g t T ,' 1 . 3( !§.Jh: <p hre'? i l Ie t 

• 6rnea .. ;ddelc1 .. et.1,ttp,ff"eltw.o e, he·d .1 lfB'• 'BR882i585f28!6 80 8! 
- Mit::fnl !.'I · s t!j he. e · ge s t, et ge ue sf es Ie ! e ee 1."el te; gch el, e A sf,,.; is·; A e s 
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Gewoon een korte alinea over werkwijze: 
In 2020 zijn 71 webwinkels die glucosamine 
supplementen aanbieden voor de Nederlandse markt 
onderzocht. De websites die z ch richten op 
voedingssupplementen voor dieren zijn niet 
beoordeeld. Webwinkels waarvan de eigenaar niet in 
Nederland gevestigd was, werden niet in dit onderzoek 
meegenomen. 
In de selectie zijn 48 webwinkels meegenomen die 
eerder onderzocht zijn in 2017. De lijst is verder 
aangevuld met nieuwe bedrijven die deze 
supplementen verkopen. 



bezocht (plus een aanvull ing van nieuwe webshops). Vanaf de homepage van de webwinkel 
zochten de inspecteurs gericht naar de verhandeling van supplementen5 met enkel glucosamine 
eventueel in combinatie met chondroït ine. De websites van de webwinkel zijn na de eerste 
gevonden overtreding niet verder geïnspecteerd. Alle handelingen die lopende het inspectieproces 
door de inspecteurs werden verricht zijn digitaal vastgelegd. 
Voor overtredingen van de claimsverordening en de Geneesmiddelenwet werden maatregelen 
genomen volgens het geldende interventiebeleid. 

Resultaat 

Inspectie 
In totaal zijn in 2017, 77 en in 2020, 71 webwinkels geïnspecteerd. 
In tabel 1 staat het totaal aantal geïnspecteerde webwinkels en het aantal gevonden overtredingen 
op de daimsverordening of de Geneesmiddelenwet in 2017 en 2020. 

Tabel 1. Overzicht claims overtredinaen aeïnsn<>rteerde webwinkels 
Aantal Aantal 
2017 2020 

Totaal aantal webwinkels aeïnsoecteerd 77 71 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 40 38 
aezondheidsclaims 
Aantal webwinkels met niet toegelaten 14 7 
medisdle claims 
Totaal aantal webwinkels met niet 54 45 
toeaelaten claims (70%) (63%) 

In 2017 zijn bij 40 van de 77 geïnspecteerde webwinkels gezondheidsclaims aangetroffen die niet 
zijn toegestaan (tabel 1). In 2020 is dit het geval bij 38 webwinkels. 
Niet toegelaten medische claims werden in 2017 bij 14 bedrijven en in 2020 bij 7 bedrijven 
aangetroffen. De inspectie werd gestopt na de eerste geconstateerde overtreding. Het is daarom 
niet uit te sluiten dat op de site van de geïnspecteerde webwinkel na het constateren van een 
gezondheidsclaim ook producten met medische claims w aanwezig waren. In 2017 waren er 23 
webwinkels die geen enkele gezondheidsclaim of medische claim bij glucosamine maakten. In 
2020 waren dat er 26. Deze bedrijven voldeden wat betreft claims bij voedingssupplementen met 
glucosamine (en eventueel chondroïtine) aan de wetgeving. 
De meeste claims stonden direct bij het product zelf. Het aanbieden van glucosamine onder de 
categorie ~gewrichten" wordt ook als een daim gezien. Indien in gebruikersreviews wordt gewezen 
op de positieve effecten van het product is dit ook een claim en daarom niet toegelaten. 

s Combinaties werden niet meegenomen in dit project zoals bijvoorbeeld glucosamine met vïtamînes. 
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Vergelijking overtredingen claims door webwinkels 2017 en 2020 
In tabel 2 worden op webwinkel niveau de gevonden overtredingen in 2017 en 2020 met elkaar 
vergeleken. 

Tabel 2 . Vergelijking van geïnspecteerde webwinkels in 2020 en 2017 
Aantal 

Totaal aantal qeïnspecteerde webwinkels in 
2020 
Aantal webwinkels beoordeeld in 2017 en 2020 

Aantal webwinkels afwijkend in 2017 en 2020 

Aantal nieuwe webwinkels in 2020 

Aantal afwijkende nieuwe webwinkels in 2020 

71 

48 

23 

23 

11 

In 2020 zijn in totaal 48 webwinkels bezocht die ook in 2017 werden geïnspecteerd. 29 
Webwinkels die in 2017 geïnspecteerd waren bestonden niet meer of verkochten geen producten 
met alleen glucosamine/ chondroitine supplementen meer. 
Bij 23 van de 48 zowel in 2017 als in 2020 geïnspecteerde webwinkels werd een claims overtreding 
gevonden. 
Bij 11 van de 23 nieuwe geïnspecteerde webwinkels werd in 2020 een claims overtreding 
geconstateerd. 

Qj9e~199jeMaatreqelen 
Claims kunnen bestaan ujt woorden teksten maar ook afbeeldingen Er zjjn da;ms aangetroffen 
direct bii het aangeboden product in reyjews of ;n djrect aan het product gekoppelde verwjjzjngen 
naar artikelen. Evt hier nog even meest voorkomende claims noemen? 
Het aanbieden van producten onder bijvoorbeeld de categorie knie of gewricht is ook aan te 
merken als een claim. De geconstateerde overtredingen zijn divers maar het overgrote deel stond 
direct bij het aangeboden product. 
Voor overtredingen van de claimsverordening en de Geneesmiddelenwet werden ... maatregelen 
opgelegd volgens het geldende interventiebeleid. 

GlaiA15 IEl:IRReR bestaaR l:lit 1/, 88FEleR, telESteR A188F 881( alèeelEliR!jeR. 9e elaiA15 IEl:IRReR staaR 
diFeet bij het aaAgebsden 13F08YE1:, in Fe\'iea's of iR eliFeet aan J.:let 13roduet §ele01313elde •1eFHi1èingen 
naar aRihelen. tiet aanbie8en \'an ~redtte1:@R ander bit' de sategerie IEAie ef §@Nricht is eelc aan te 
A1eFIEeR als eeR elaiA1. 9e §eE8RstateeFEle 8'>'@ tFeEliR§eR l!ijR EleFkal•,·e Eli1,1eFs A1aaF ket 8~'ef§F8te 
Eleel St8REI EliFee.t bij ket aaR!jeb8EleR l3F8El1:1e.t. 
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"C"'o"'n"'c"lu,,,s""ia,,_ __________________________________ --{ Met opmerkingen ]: In blauw blok plaatsen 
Zowel in 2017 als in 2020 voldeed een groot aantal webwinkels ~ niet aan de wettelijke 
eisen gesteld aan het gebruik van claims. Bij 23 van de reeds in 2017 bezochte webwinkels, waar 
indertijd een overtreding werd geconstateerd, is in 2020 wederom een tekortkoming gevonden. 
Verder- werd bij 11 van de 23 nieuwe webwinkels in 2020 een overtreding geconstateerd . . 
Het aantal medische claims lijkt afgenomen maar er werden nog steeds veel niet toegelaten 
gezondheidsclaims gebruikt. 
Bij Ele 23 Rie1:1we web·1,iRIEels 1.1eFEI 11 leeer eeR elaiFRS 8YeFtFeEliR§ §eE8RstateeFd. Op basis van 
deze getallen lijkt het dat het percentage niet nalevers van nieuwe webwinkels ongeveer even 
groot is als het percentage niet nalevers die al wel eerder een maatregel van de NVWA gehad 
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hebben. Voor overtredingen van de claimsverordening en de Geneesmiddelenwet werden … 
maatregelen opgelegd volgens het geldende interventiebeleid.  
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Doe 19 

Van: 
Verzonden: maandag 2 november 2020 10:10 
Aan: 
Onderwerp: FW: Meest gelezen ! iedereen aan de vitamine D tegen corona, zonder 

wetenschappelijke consensus? 

Ter info. 
Vorige week bij Op1 ook een wat chaotische discussie gezien over vitamine Den Corona 
( https ://joop. bnnva ra . nl/videos/verwacht-n iet- te-veel-van-vita m ine-d-bij -corona )? 
Groet, -
Van: Voeding Nu <nieuwsbrieven@email.vakmedianet.nl> 

Verzonden: zaterdag 31 okt ober 2020 08:01 
Aan: @nvwa.nl> 

Onderwerp: Meest gelezen I Iedereen aan de vitamine D tegen corona, zonder wetenschappelijke consensus? 

Vitamine D tegen corona? 

Lees verder > 

Online versie 

Iedereen aan de vitamine 
D tegen corona, zonder 
wetenschappelijke 
consensus? Britten 
waarschuwen voor 
overdosering 

Lees verder > 



Kennisinstituut voor 
Voeding & Huid helpt 
onzin over voeding en 
huidproblemen de wereld 
uit 

Lees verder > 

Aardappelen bij de 
maaltijd zorgen voor 
hogere groenteconsumptie 

Lees verder > 

2 

Extra vitamine C 
succesvol ingezet bij 
corona patiënten 

Lees verder > 

Doe 19 

Kalium biedt mogelijk 
bescherming tegen hart-, 
vaat- en nierziekten 

Lees verder > 

Wat vinden diëtisten van 
intermittent fasting? 

Lees verder > 



Ziekenhuis Gelderse Vallei 
wijst huisartsen op de 
inzet van een diëtist in de 
nazorg van covid-19 

Lees verder > 

Vacatures 
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Voeding en weerstand in 
tijden van corona sterker 
onder de aandacht 

Lees verder > 

l 0 . Manager QESH bij Zuivelfabriek De Graafstroom Bleskensgraaf / DUPP 
- Food Recruitment 

l 0 . Operations Manager bij H&S Group Beneden-Leeuwen / DUPP - Food 
Recruitment 

l 0 . Auditor feed en food safety 

10 . Productontwikkelaar / Levensmiddelentechnoloog (24-40 uur) 

l 0 . Hoofd Bedrijfsbureau bij Konings-Zuivel B.V. Bleiswijk/ DUPP - Food 
Recruitment 

LJ 
Wijzigen I Afmelden I Contact I Privacy I Disclaimer I Adverteren I Copyright 
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Van: 
Verzonden: maandag 1 maart 2021 09:49 
Aan: 
Onderwerp: 

NVWA pb CV TO BED; NVWA pb CV TO traceren 
RE: Melding claims resveratrol - corona 

Bijlagen: FW: Melding claims voedingssupplementen - corona (B-10670) 

-Zie voorbeeld. 

Groeten, _ 

Van: --nvwa.nl> 
Verzonden: maandag 1 maart 2021 09:29 
Aan: NVWA pb CV TO BED @nvwa.nl>; NVWA pb CV TO traceren 

~ nvwa.nl> 
Onderwerp: FW: Melding claims resveratrol - corona 

Kan ook . Maar ik kan het postbus adres van kcc niet vinden in outlook? Wie heeft het?? 
TO traceren wacht dus maar even met dit een nummer te geven dan volg ik de route van -

Groet -
Van: 
Verz 

~ > 
uari 202117:00 

Aan: ~ > 
Onderwerp: RE: Melding claims resveratrol - corona 

Ik gooi ze tegenwoordig naar KCC met in de cc. Dan krijgt de Keuringsraad ook v ia KCC antwoord . 
Maar dit werkt ook, alleen even in de gaten houden dat de Keuringsraad ook antwoord krijgt. 

Van: ~ > 
Verzonden: vrijdag 26 februari 202111:06 
Aan: NVWA pb CVTO traceren 

@nvwa.nl> 

~ > 
Onderwerp: FW: Melding claims resveratrol - corona 

Goedemorgen traceerders 
Mag ik hier een dossier nummer voor. 

Groet -
Van: Keuringsraad <keuringsraad@koagkag.nl> 
Verzonden: vrijdag 26 februari 202110:56 

nvwa.nl> 
nvwa.nl> 

Onderwerp: Melding claims resverat rol - corona 

@NVWA.n l>; NVWA pb CV TO BED 



2

Wij hebben via onze monitoring wederom een melding ontvangen m.b.t. resveratrol i.r.t. COVID-19. Het gaat om de 
volgende passage op de website www.broedersgezondheidswinkel.nl (zie ook bijgevoegde melding): 
 

Resveratrol bij corona/COVID-19 
Resveratrol supplementen zijn de laatste tijd enorm in populariteit gestegen. Dit komt voornamelijk omdat 
resveratrol in het nieuws kwam door de mogelijke positieve effecten op het verloop van het coronavirus. 
Resveratrol speelt een rol bij het verlagen van het hormoon leptine. Mensen met overgewicht hebben vaak een 
hogere mate van leptine in hun bloed en ook het coronavirus kan voor een toename van leptine zorgen. 
Resveratrol zou mogelijk het verloop van corona minder ernstig maken. Het effect hiervan is nog niet 
wetenschappelijk bewezen. 

Ik hoop dat jullie de melding (via deze weg) in behandeling kunnen nemen en anders hoor ik het graag. Bij voorbaat 
dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Specialist Gezondheidsreclame 
 
Reageren op deze aanvraag? Dat kan door een reply te sturen op deze e-mail.  
Nieuwe aanvraag? Hier kun je een nieuwe aanvraag indienen.  
 

 
Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame 
Postbus 9087 / 1006 AB Amsterdam 
Buitenveldertselaan 106 / 1081 AB Amsterdam 
www.keuringsraad.nl 
 
+31 (0)  
 
KvK 41204932 en 41204933 
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samen in gezondheidsproducten 
4. Website Broedersgezondheidswinkel - medische claims 

Betreft: medische claims voor resveratrol (coronavirus). 
Website: https://www.broedersgezondheidswinkel.nl/vitamines
supplementen/voedingssupplementen/resveratrol 

~~ tiroeëlers 

c.-.t•gorl.al'I Resveratrol 
,,... . .,.,g,,.Ht" +- eer ,"1~rdJr4., ~~'·3 -~ fl;)'"!ICf~J,~ .....- ,:,,.e ~r, :.~.o.,sr~Yp.11.-.,'lt....--
,.."""'"t':,""'-,..r..--e, "~~,,.•,...,.--: -.- :c-,,-.r••,y "w.-• t1,-. ..,.~,.~••1t M1 ~ .. -~-.. •..-r,"'t'!.....,.~1-...r,;--•~!r 

ma m:I 

1~ltY1.~9.t1~,~~~~,~~~..,~~ .. E~tr~ina: 
VVdl I!) l~!)V~ldUUI{ 
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l;~ie oelinneii oij tcet begin, .-.3: 1S !'c's·.=ratrol nu e1g,M''I /; Ro?s\·e"atrol is eer, xo~r,33mce pot,ierct eer groep var dia-m1s-:he: veroindtrg_en C:!anr:er- rr.al..en pcll'•fenol asr- te" bescher"Tlirg tegen ~ir ~~n. 
o.eCTene'i, schrrme!s tnsec:en en l.V-stra11ng R.e1e'a:rol kornt \.an na,..i.-,: i,ccr 1n cNerse: voed1r~sm!è~ele,., :c.ats ,jn..:1.er (-.<ooral óe: sct 1ll, 'Oce v,. .ir r oeroe er, p1no:i's. cacao eerdbe1en, i:--u,mer 
oesser er zv:ane cl JVEn 
Rer.ereucl ~mrn ere.er o-: aarOe-0-1: °'J ,;,e-:ensr.haoc,ers. to.en :e- d::: ?oger aar-c-e ·Frercr ParaoJ::< prcb:::erd::: te ç-:-rk!eer-:•t o~ \s,ce ::::g-:r S-ü J~l!ghetd ca1 e,e F'use oevo!kmg ">11e,< g !ast he·eft \03r 
Nrtk>A·=len, m:iar :.?geliJk,:rtiJd 't\-ë!I .eel ·,1o-eo1r,g rio?t · .. e,z~liCe .~tten eet - 1er1.1t o e~k d:1~ oe consumot.e v:r,n 1,1Jn eê-,var de reoenen :cu ZIJf"I Wa3roM de =r,:nsen hri?r ,ve,mg last ·1an r,;:bber l'T"'le':. 

res,te"e:rol als-C--:la1gnJKe soll. 

Resveratrol supplementen 
ln.1.toeóngsmiddele-n G de cc-rcemra::e r:svl:"·atrol r,;"" :-naai Vc-o, ~en hc.g:"e corrc.;nua:,e :ijri er res:~a:--ol s~pple...-.;.>nen op de n,.;ri'.t -e-- ·,ergel~k1rrg. n 2-00g!a.:en rode wijn 21t org,:ve.:r r.et zcW:e! 
res.;era:rol -:ils 1n 1 si cp!err:::o: "7reins re:svera:rohs. e.=r ·,and::: 1scrr-i-ere1 var reSV1:r,wcl, m,e: ~e .grcots:c trwfoe:I op,;,: 010!:.g serie -:o ~ :er: ui: :r.ar s res.,efatrol 1,-oroer 1r 1ji: 1m:eS'te ge.--:!len o-:
s;_ipp!eriernE'"'I gerr aakt 
F.es:.erat~oJ voer s.Jp· emer:er wcro: 'i'!,3k gu ,onnen i..1t c-: J~p.ens..: CJt:erickrcop. Df!.e p!ar : s.:.:.f t n1,e: ~rg-. t,ekerc orr :i,'"' .goece rr .sgo t-e: 1s. n:.rr-:-!IJKo,,k e,:n ecr::e A'oe;,,.e~ ar: c1i:- ve~ scne-:le 
vercorzaakt as,n ::1;n orrie✓mg. Mu• ook -:ie Jao:ms.<: d.J!l:erdknooo ~rergt-1..;s uker voordelen me! zdi mee• Goed om :e ·1,,eten ee:, res,-er.;-trol suçp!ement is gi:-schrkt als aan.,.u!hrg oot..:,'-. dage,ijkie 

.;ce:!i,1g. ra.;r 1s g,e-en vervarg1rg .,.,;r, ge,•ar!eerde voed ng en een gezcrce le,er.-sst1JI. De .getn;1kel!Jke doser r g -1ar reHeratroJ .i s11.1a: e- en cersco'";s;;rinar,Vel!JK Bekl;k ce bts.L.ner '/eer «eer 1r:fo-lT"aue 
crr,t•en: ce doser-r,g 

Resverat rol werking 
'\aas: de res-rera:_rol voo•ce1el'\ Y'Oor planten, b"l:ng. ceie ste•l<e .al"tio.icdart ook !11\'ers.: ;coraelen \CO' mens.:r l"".:"t ziel-, me~ We is-ne:n er1<e e resver=irol -1.:iord:r:r op eer flJtJe· 

,. Pes,eravcl kar c _o"agen .ear de oes::he•rn rg ,t:J'" gezorce ce Ter, en \·.eefse!. 
Een gez_,~c ct-o!esteroP Ook bier h".5n re;,eratrot eer, re: b! speler, 

3. Res,erat'cl heeft e1ger s::hep.per, ,vaaroco~ !'\e: \'tro;cering kar af-el"'lmer 
4 Ook f<..:m re-s.ve-"a,ro! gunstig zi.n voc,• oe t: oeddruk en eE-n 't'e'"-Oe.-er:-e ere-a-efvncae 
s.. -ot slo: kan (eS\e'e'n ce werl4.rg ,M he-~ ?'lar:. de e.er e .., oe bloeo,·a:en onde-'Y.e .men. 

Resveratrol bi j corona/COVID-19 
Res.eratrol ~.JJPO =meo:-er ziJn de 1aa:s:e t"-c e"'lorn if'I popt.. 1ari"eit ges~egen. Dit kern ,,corneme'iijk omda: r-es•.-efa~tol ln t-et re .. ~-.s k.waM-oocr de :<nO:le· 1.-e pcslti~ e~&ten co "et \Je-'locp ,·ar- het 
co-or.e.,rus Res•,eratrol speelt een rol 'oiJ liet .ierlagen i,•.;n t-et l"ormoon leot ne ►/ensen 1'11€t ~.erge~.id't he'ober :b.3k ,ee~ hoger,e l"""ate: ,;an ,eptlf'e ,r hvr: blceo E1"! ook t-et ccrcno.in.is !,;art VOOf een 
~oerar"'e v,;n lectine :org.en... F.esver~:'ol :o ... <rcgel1Jk tie: ,;erlccp ,·ar c~rora m!Mtr errs.~g Mal..er.. Het tffe.:: l'lier-.-er Is nog nie: ~e::eru:chaocen1kbev1e:e1. 

Resveratrol kopen bij Broeders Gezondheidswinkel 

Contactgegevens: 
Broeders Gezondheidswinkel 
Keiweg 7 
4901 JD Oosterhout Nederland 
0162-453223 
klantenservice@broedersgezondheidswinkel.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste collega KCC, 

donderdag 7 januari 2021 15:01 
NVWA Klantcontactcentrum 

) 

FW: melding claims resveratrol-corona 

Doe 21 

Wi llen jullie voor deze melding van de Keuringsraad KOAG/KAG een melding aanmaken? Deze moet terechtkomen 
bij een Inspecteur bijzondere eet- en drinkwaren. 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, -
Van: Keuringsraad <keuringsraad@koagkag.nl> 

Verzonden: donderdag 7 januari 202113:54 
@nvwa.nl> 

Onderwerp: melding claims resveratrol-corona 

Via onze monitoring bereikte ons weer een melding over claims m.b.t. corona voor voedingssupplementen. Het gaat 
om de nieuwsbrief van de website van 123superfoods.nl. 
De inhoud van deze nieuwsbrief tref je hieronder aan. Middels een link in deze nieuwsbrief komt men op de site van 
123superfood.nl waar men producten met resveratrol kan bestellen. 

---------- Forwarded message ---------

Van : 123superfoods <info@123superfoods.nl> 
Date: ma 14 dec. 2020 om 16:20 
Subject: 40% korting Resverat rol! ! UMCG Veelbelovend onderzoek virusremmer Resveratrol bij Corona 

View this ema il in your browser 



Resveratrol in de striid tegen Corona! 

Bestel Resveratrol via deze link 

Resverat rol met 40% kort ing!! 

Doe 21 

Zoals veel mensen misschien wel zullen hebben gezien op tv werd in JINEK door een arts van het UMCG een 
gouden tip gegeven om het middel Resveratrol in te nemen. Deze arts adviseert het supplement bij 
eventuele klachten om de kans op een IC opname te verm inderen, het kan dus het ziektebeeld dempen. 
(Zie hier het fil mpje) 

- doet uitgebreid onderzoek naar resveratrol, en hoe goed dit werkt als virusremmer tegen het 
coronavirus. Uit de eerste onderzoeken met dierlijke cellen blijkt dat resveratrol zorgt voor '99 procent 
remming van de virusproductie'. 
Het remt het virus dus voor een groot deel! 

Daarnaast kan Resveratrol ook preventief werken omdat het een antioxidant werking heeft waardoor het 
het lichaam meer in ba lans kan houden, er is al eerder een run geweest op Resveratrol en Resveratrol is nu 
alweer bijna overal uitverkocht (binnen 2 dagen) en er is dus een enorme run op Resveratrol ontstaan. Wij 
hebben meerdere merken Resveratro l op voorraad dus het is bij ons nog online te bestellen! 

Resveratrol is daarnaast ook ontstekingsremmend, antiviraal en kan helpen om gewicht te verliezen omdat 
het invloed heeft op het metabolisme. Resveratrol wordt geassocieerd met een betere bescherming tegen 

hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2. 

Bestel Resveratrol via deze link 

Onderzoek UMCG 

Een andere aanrader is om een weerstandspakket bij ons te bestellen met vitam ine C, D, Zink & Resveratrol 
Het weerstandspakket kan je bestellen via deze link 

0 · 

[B] 

[B] 

[B] 
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Doe 21 

Copyright© 2020 123superfoods.nl, All rights reserved. 
Beste superfood liefhebber, u ontvangt deze email omdat u ooit bij ons heeft besteld en w ij u op de hoogte 
willen houden van nieuws en acties. Schrijf u uit als u geen email meer van ons wenst te ontvangen. 

Our mailing address is: 
123superfoods.nl 
De Reak 36 
Nes, Fr 8494 PN 
Netherlands 

Kunnen ju llie de melding via deze weg in behandeling nemen of is het nod ig dat ik (ook) het algemene 
meld ingsformulier op jullie website invul? 

Ik hoor het graag, alvast bedankt 

Met vriendelijke groet, 

Specialist Gezondheidsreclame 

Reageren op deze aanvraag? Dat kan door een reply te sturen op deze e-mail. 
Nieuwe aanvraag? Hier kun je een nieuwe aanvraag indienen. 

Keuringsra 

Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame 
Postbus 9087 / 1006 AB Amsterdam 
Bu itenveldertselaan 106 / 1081 AB Amsterdam 
www.keuringsraad.nl 

+31 

KvK 41204932 en 41204933 
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)

Van: )
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 17:30
Aan: )
Onderwerp: FW: Melding overtreding in De Telegraaf m.b.t. corona / vitamine D
Bijlagen: Overtreding De Telegraaf-Metagenics vitamine D corona.JPG

Zal ik KOAG/KAG een melding laten doen, of zal ik een melding laten aanmaken voor KCC? Dan ligt het vast. 
Ook weer een leuke, naast de hh verzoeken van . Alleen reclame maken, geen verkoop. 
Damgaard-arrest is van toepassing https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62007CJ0421%3ANL%3AHTML 
In het reguliere werk blijven we ervan weg, maar als je hh verzoeken krijgt moet je iets…  

Van: Keuringsraad <keuringsraad@koagkag.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 16:46 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: Melding overtreding in De Telegraaf m.b.t. corona / vitamine D 

Beste , 

Graag overleg ik bijgaande overtreding even met je. Wij krijgen hierover de volgende melding: 

“In de Telegraaf van vandaag staat een column van diëtiste  met de titel “Vitamine D tegen corona?” 
Dat zij zich lovend uitlaat over vitamine D is op zich niet bezwaarlijk, maar dat er een product van Metagenics bij 
afgebeeld wordt wel. Zelfs als Metagenics hier niets mee te maken zou hebben, is hier nog sprake van ontoelaatbare 
publieksreclame voor een ongeregistreerd geneesmiddel. Het Damgaard-arrest heeft geleerd dat journalisten niet 
gevrijwaard zijn van dat verbod. 
Gaarne passende maatregelen nemen.” 

Is dit iets dat jullie in behandeling (kunnen) nemen, nu ook De Telegraaf hier partij in is? Zo ja: kun jij het via deze weg 
oppakken of moet dat toch via het algemene meldingsformulier op jullie website? 

Alvast bedankt voor je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

 
Specialist Gezondheidsreclame 

Reageren op deze aanvraag, bijvoorbeeld met een aangepaste tekst? Dat kan door een reply te sturen op deze e-mail. 
Nieuwe aanvraag? Hier kun je een nieuwe aanvraag indienen.  

Keuringsraad Kennis en Advies Gezondheidsreclame 
Postbus 9087 / 1006 AB Amsterdam 
Buitenveldertselaan 106 / 1081 AB Amsterdam 
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;ysteem in 
Strijd tussen de seksen 
Wie vormen het zwakke ge
slacht? Het verschil tussen man
nen en vrouwen wat betreft de 
werking van het immuunsysteem, 
is volgens fasci
nerend .• Er overlijden significant 
meer mannen aan infectie
ziektes, dus zou je kunnen 
zeggen dat zij zwakker 
zijn. Aan de andere kant 
lijden vrouwen vaker 
aan auto-immuunziek
ten, dus daarmee is het 
terug in balans." 

En die balans tussen de 
seksen is er zelfs tussen de 
lakens! Om een zwangerschap 
mogelijk te maken, moet het 
immuunsysteem van de vrouw 
afgeremd worden. Anders zou 
haar lichaam immers de foetus -
die voor de helft bestaat uit 
vreemde genen - aanvallen zoals 
het ook een virus aanvalt. Evolu-

in aanraking te laten komen 
met bacteriën om immuni
teit op te bouwen .• Gewoon
tes die als 'vies' worden ge
zien, zoals aarde eten, dui
men, nagelbijten of neus
peuteren, zijn juist heel 
gezond", zegt ze lachend. 
.Daarentegen kan té schoon 
zijnje afweer juist verzwak
ken. Je handen regelmatig 
wassen is 
belangrijk, 
maar doe je 
het te vaak, 
dan kun je 
de natuurlij
ke beschermlaag van de 
huid wegpoetsen. Dat doe je 
ook met desinfectiemidde-
len. Die kun je beter alleen 
~ebruiken als er geen gewo-
1e zeep in de buurt is." 

Maar met alleen goede hy
~ëne kom je er niet. Ons im
nuunsysteem wordt met 
1ame verzwakt door onge
onde gewoontes als roken, 

tionair is er daardoor een ver
band tussen seksuele opwinding 
en afweer. 

. Hoe vaker een vrouw seks 
heeft, hoe zwakker haar im
muunsysteem", legt ze uit. . Bij 

mannen is het juist precies 
andersom: hoe meer seks, 

hoe beter de afweer." 
De juiste balans in hoe 
vaak we 'het' moeten 
doen om beiden ge
zond te blijven? Dat 

antwoord moet de 
immunoloog schuldig 

blijven .• Lijkt me een goed 
onderwerp voor een weten-
schappelijk onderzoek, haha! Wat 
wel zeker is: we hebben elkaar 
nodig om gezond te blijven. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt 
dat de gelukshormonen die je 
aanmaakt tijdens het vrijen, het 
immuunsysteem versterken." 

te veel alcohol, slecht eten 
en te weinig bewegen. En 
ook daarin is het een kwes
tie van balans: te weinig 
sporten is niet gezond, maar 
te veel óók niet. En het is ui
teraard belangrijk om vol
doende vitamines en mine
ralen binnen te krijgen, 
maar weer niet te veel van 
één bepaalde soort. .De 

kracht zit 'm 
in variatie", 
aldus de im
munoloog, 

Tot slot be-
steedt ze in 

haar boek uitgebreid aan
dacht aan het belang van 
een goede geestelijke ge
zondheid als bescherming 
tegen ziektes. Volgens haar 
beïnvloeden niet alleen 
stress en slechte nachtrust 
het afweersysteem nadelig, 
maar ook (jeugd)trauma's 
en negatieve emoties zoals 
verdriet en angst. 

D9 

DIËTIST 

Beschermt vitamine D tegen emsti
ge complicaties van corona? 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
mensen met een tekort aan vitamine D 
meer en ernstigere complicaties bij 
virusinfecties krijgen dan mensen die 
geen tekort aan vitamine D hebben. 
Met andere woorden: als je voldoende 
vitamine D hebt, dan kan je eigen im
muunsysteem het gevecht met indrin
gers van buiten beter aan. 

Misschien heeft u de afgelopen we
ken iets gelezen over de gevaarlijke 
cytokine-storm bij Covid-19-patiënten? 
Simpel gezegd is dit een wanhoopsre
actie van ons immuunsysteem, waarbij 
ongecontroleerd en heftig de verkeerde 
cellen worden aangevallen. Dit kan 
leiden tot acute problemen met dode
lijke gevolgen. 

Amerikaanse onderzoekers hebben 
onlangs een verband gevonden tussen 
vitamine D-waarden en deze cytokine
stormen en concluderen dat mensen 
met een flink vitamine D-tekort een 
veel hoger risico hebben op ernstige 
complicaties van Covid-19. Deze bevin
dingen komen niet uit de lucht vallen. 
Een internationale studie met ruim 
n.ooo patiënten toonde aan dat men
sen die extra vitamine D kregen min
der gevoelig waren voor luchtweginfec
ties bij griep. Deze effecten werden 
vooral gezien bij mensen die voor die 
tijd te weinig vitamine D in hun bloed 
hadden. Bij mensen met goede vitami
ne D-spiegels was er weinig effect. 

Juist bij ouderen zien we dat vitami
ne D-tekorten vaak voorkomen. Dit 
komt mede doordat onze huid als we 
ouder worden steeds minder goed in 
staat is om zonlicht om te zetten in een 
actieve vorm van vitamine D. In veel 
landen, waaronder Nederland, wordt 
ouderen en mensen met een donkere 
huid geadviseerd om elke dag extra 
vitamine D in te nemen. Helaas is het 
aantal mensen met een vitamine D-

tekort nog steeds te hoog. 
Vroeger brachten we tuberculosepa

tiënten met bed en al in de buitenlucht 
en al jaren weten we dat het griepsei
zoen samenvalt met de laagste vitami
ne D-niveau's in ons bloed. Bij de 
Spaanse griep werd er al gesproken 
over een relatie met vitamine D en 
zagen we in de winter een tweede en 
nog veel forsere piek. 

Persoonlijk vind ik al deze data be
langrijk genoeg om een hartstochtelijk 
pleidooi te houden om vitamine D heel 
serieus te nemen en ervoor te zorgen 
dat niemand een tekort heeft. Met 
vitamine D alleen zullen we corona 
niet stoppen, maar hopelijk wel het 
aantal patiënten met ernstige compli
caties verminderen. 

In Spreekuur beantwoordt een specialist 
elke week algemene vragen van lezers 
over het coronavirus. 

0 Vitamin~ D 2000 IU 

.._""'-4 ... -..... 

'Ouderen en mensen met een donkere huid 
wordt geadviseerd om elke dag extra vitami
ne D in te nemen.' 
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)

Van: )
Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 09:06
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
CC: )
Onderwerp: FW: Melding overtreding in De Telegraaf m.b.t. corona / vitamine D
Bijlagen: Overtreding De Telegraaf-Metagenics vitamine D corona.JPG

Beste collega KCC, 

Graag onderstaande mail inboeken als melding, kopie van deze mail bijvoegen. Afzender Keuringsraad 
KOAG/KAG. Melding kan doorgezet naar Inspectie (voorstel: in eerste instantie naar  omdat 
zij vaker ‘dealt’ met de Telegraaf, maar verder laat ik dat aan Inspectie). 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet, 

Van: Keuringsraad <keuringsraad@koagkag.nl>  
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 16:46 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: Melding overtreding in De Telegraaf m.b.t. corona / vitamine D 

Beste , 

Graag overleg ik bijgaande overtreding even met je. Wij krijgen hierover de volgende melding: 

“In de Telegraaf van vandaag staat een column van diëtiste  met de titel “Vitamine D tegen corona?” 
Dat zij zich lovend uitlaat over vitamine D is op zich niet bezwaarlijk, maar dat er een product van Metagenics bij 
afgebeeld wordt wel. Zelfs als Metagenics hier niets mee te maken zou hebben, is hier nog sprake van ontoelaatbare 
publieksreclame voor een ongeregistreerd geneesmiddel. Het Damgaard-arrest heeft geleerd dat journalisten niet 
gevrijwaard zijn van dat verbod. 
Gaarne passende maatregelen nemen.” 

Is dit iets dat jullie in behandeling (kunnen) nemen, nu ook De Telegraaf hier partij in is? Zo ja: kun jij het via deze weg 
oppakken of moet dat toch via het algemene meldingsformulier op jullie website? 

Alvast bedankt voor je reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Specialist Gezondheidsreclame 

Reageren op deze aanvraag, bijvoorbeeld met een aangepaste tekst? Dat kan door een reply te sturen op deze e-mail. 
Nieuwe aanvraag? Hier kun je een nieuwe aanvraag indienen.  
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;ysteem in 
Strijd tussen de seksen 
Wie vormen het zwakke ge
slacht? Het verschil tussen man
nen en vrouwen wat betreft de 
werking van het immuunsysteem, 
is volgens fasci
nerend .• Er overlijden significant 
meer mannen aan infectie
ziektes, dus zou je kunnen 
zeggen dat zij zwakker 
zijn. Aan de andere kant 
lijden vrouwen vaker 
aan auto-immuunziek
ten, dus daarmee is het 
terug in balans." 

En die balans tussen de 
seksen is er zelfs tussen de 
lakens! Om een zwangerschap 
mogelijk te maken, moet het 
immuunsysteem van de vrouw 
afgeremd worden. Anders zou 
haar lichaam immers de foetus -
die voor de helft bestaat uit 
vreemde genen - aanvallen zoals 
het ook een virus aanvalt. Evolu-

in aanraking te laten komen 
met bacteriën om immuni
teit op te bouwen .• Gewoon
tes die als 'vies' worden ge
zien, zoals aarde eten, dui
men, nagelbijten of neus
peuteren, zijn juist heel 
gezond", zegt ze lachend. 
.Daarentegen kan té schoon 
zijnje afweer juist verzwak
ken. Je handen regelmatig 
wassen is 
belangrijk, 
maar doe je 
het te vaak, 
dan kun je 
de natuurlij
ke beschermlaag van de 
huid wegpoetsen. Dat doe je 
ook met desinfectiemidde-
len. Die kun je beter alleen 
~ebruiken als er geen gewo-
1e zeep in de buurt is." 

Maar met alleen goede hy
~ëne kom je er niet. Ons im
nuunsysteem wordt met 
1ame verzwakt door onge
onde gewoontes als roken, 

tionair is er daardoor een ver
band tussen seksuele opwinding 
en afweer. 

. Hoe vaker een vrouw seks 
heeft, hoe zwakker haar im
muunsysteem", legt ze uit. . Bij 

mannen is het juist precies 
andersom: hoe meer seks, 

hoe beter de afweer." 
De juiste balans in hoe 
vaak we 'het' moeten 
doen om beiden ge
zond te blijven? Dat 

antwoord moet de 
immunoloog schuldig 

blijven .• Lijkt me een goed 
onderwerp voor een weten-
schappelijk onderzoek, haha! Wat 
wel zeker is: we hebben elkaar 
nodig om gezond te blijven. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt 
dat de gelukshormonen die je 
aanmaakt tijdens het vrijen, het 
immuunsysteem versterken." 

te veel alcohol, slecht eten 
en te weinig bewegen. En 
ook daarin is het een kwes
tie van balans: te weinig 
sporten is niet gezond, maar 
te veel óók niet. En het is ui
teraard belangrijk om vol
doende vitamines en mine
ralen binnen te krijgen, 
maar weer niet te veel van 
één bepaalde soort. .De 

kracht zit 'm 
in variatie", 
aldus de im
munoloog, 

Tot slot be-
steedt ze in 

haar boek uitgebreid aan
dacht aan het belang van 
een goede geestelijke ge
zondheid als bescherming 
tegen ziektes. Volgens haar 
beïnvloeden niet alleen 
stress en slechte nachtrust 
het afweersysteem nadelig, 
maar ook (jeugd)trauma's 
en negatieve emoties zoals 
verdriet en angst. 

D9 

DIËTIST 

Beschermt vitamine D tegen emsti
ge complicaties van corona? 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
mensen met een tekort aan vitamine D 
meer en ernstigere complicaties bij 
virusinfecties krijgen dan mensen die 
geen tekort aan vitamine D hebben. 
Met andere woorden: als je voldoende 
vitamine D hebt, dan kan je eigen im
muunsysteem het gevecht met indrin
gers van buiten beter aan. 

Misschien heeft u de afgelopen we
ken iets gelezen over de gevaarlijke 
cytokine-storm bij Covid-19-patiënten? 
Simpel gezegd is dit een wanhoopsre
actie van ons immuunsysteem, waarbij 
ongecontroleerd en heftig de verkeerde 
cellen worden aangevallen. Dit kan 
leiden tot acute problemen met dode
lijke gevolgen. 

Amerikaanse onderzoekers hebben 
onlangs een verband gevonden tussen 
vitamine D-waarden en deze cytokine
stormen en concluderen dat mensen 
met een flink vitamine D-tekort een 
veel hoger risico hebben op ernstige 
complicaties van Covid-19. Deze bevin
dingen komen niet uit de lucht vallen. 
Een internationale studie met ruim 
n.ooo patiënten toonde aan dat men
sen die extra vitamine D kregen min
der gevoelig waren voor luchtweginfec
ties bij griep. Deze effecten werden 
vooral gezien bij mensen die voor die 
tijd te weinig vitamine D in hun bloed 
hadden. Bij mensen met goede vitami
ne D-spiegels was er weinig effect. 

Juist bij ouderen zien we dat vitami
ne D-tekorten vaak voorkomen. Dit 
komt mede doordat onze huid als we 
ouder worden steeds minder goed in 
staat is om zonlicht om te zetten in een 
actieve vorm van vitamine D. In veel 
landen, waaronder Nederland, wordt 
ouderen en mensen met een donkere 
huid geadviseerd om elke dag extra 
vitamine D in te nemen. Helaas is het 
aantal mensen met een vitamine D-

tekort nog steeds te hoog. 
Vroeger brachten we tuberculosepa

tiënten met bed en al in de buitenlucht 
en al jaren weten we dat het griepsei
zoen samenvalt met de laagste vitami
ne D-niveau's in ons bloed. Bij de 
Spaanse griep werd er al gesproken 
over een relatie met vitamine D en 
zagen we in de winter een tweede en 
nog veel forsere piek. 

Persoonlijk vind ik al deze data be
langrijk genoeg om een hartstochtelijk 
pleidooi te houden om vitamine D heel 
serieus te nemen en ervoor te zorgen 
dat niemand een tekort heeft. Met 
vitamine D alleen zullen we corona 
niet stoppen, maar hopelijk wel het 
aantal patiënten met ernstige compli
caties verminderen. 

In Spreekuur beantwoordt een specialist 
elke week algemene vragen van lezers 
over het coronavirus. 
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'Ouderen en mensen met een donkere huid 
wordt geadviseerd om elke dag extra vitami
ne D in te nemen.' 




