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Geachte heer Dijsselbloem,
Op 20 juni 2019 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport
‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’. In dit rapport werd aan de NVWA de
volgende aanbeveling gedaan: “Zie er op toe dat voedselbedrijven de
dreigingsrapportages en andere relevante informatie over opkomende
voedselveiligheidsrisico’s gebruiken in hun risicoaanpak.”
Bij de publicatie van het rapport heeft u aan de NVWA verzocht om, ingevolge
artikel 73 Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, binnen zes maanden na
ontvangst te reageren op de aan de NVWA gerichte aanbeveling. Tot op heden
heeft u van de NVWA geen reactie mogen ontvangen. Mijn excuses daarvoor. Ik
kan u melden dat de aanbeveling is geïmplementeerd.
Voedselbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het signaleren van (opkomende)
voedselveiligheidsrisico’s, onder andere via monitoringsprogramma’s voor
kritische stoffen. De voedselproducerende sectoren hebben gewerkt aan
versterking van de zelfcontrole en aan de verbetering van de naleving door hun
ketens op het vlak van voedselveiligheid. Daarbij wordt het signaleren van
opkomende risico’s voor de voedselveiligheid meegenomen. In dat kader heeft de
NVWA structurele overleggen ingeregeld met branchepartijen in de voedselketen.
In deze zogenoemde ketenoverleggen worden signalen besproken en zullen ook
dreigingsrapportages gedeeld worden. In 2020 zijn er geen dreigingsrapportages
opgesteld.
In het kader van het Actieplan Voedselveiligheid, dat is opgesteld naar aanleiding
van het ‘Onderzoek fipronil in eieren’, worden er tussen sectoren in de
voedselindustrie en de NVWA steeds meer afspraken gemaakt over het delen van
informatie. Op basis van dit soort afspraken ontvangt de NVWA op dit moment
bijvoorbeeld van IKB Ei informatie. De eiersector laat hiermee aantoonbaar zien
dat deze sector zelfregulering serieus neemt en eigen bevindingen wil delen met
de NVWA om daarmee bij te dragen aan dreigingsrapportages om opkomende
voedselveiligheidsrisico’s samen aan te kunnen pakken. Ook de pluimveesector
heeft aangegeven om binnenkort een overeenkomst over informatie-uitwisseling
te willen sluiten met de NVWA. De NVWA werkt intern nog aan het verder
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automatiseren van de informatie-uitwisseling zodat deze gebruikt kan worden
voor monitoring en risicogericht toezicht.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,

M.A. Ruys
Inspecteur-Generaal a.i. NVWA
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