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Mevrouw G. Verburg, ministerie van LNV 
De heer dr. A. Klink, ministerie van VWS 
 

 Onderwerp 

 Voedsel en Warenautoriteit 
 
 
Geachte mevrouw Verburg en de heer Klink, 
 
Onlangs is in de media verslag gedaan van een brief van de Voedsel en 
Warenautoriteit (VWA) aan de Directeur-generaal Volksgezondheid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waaruit blijkt dat het 
krimpende budget van de autoriteit heeft geleid tot het bereiken of 
overschrijden van de ondergrens op het toezicht.  
 
Wij verzoeken u de VWA in staat te stellen haar volledige takenpakket adequaat 
te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij niet alleen om de hoogst nodige controles 
waarvan de frequentie wordt voorgeschreven door de EU, ook het toezicht op 
alle andere regelgeving, waarvoor de VWA zelf een inschatting moet maken van 
de vereiste controledruk, moet voldoende kunnen worden uitgevoerd om het 
vertrouwen van de consument in het toezicht te behouden en waar nodig terug 
te winnen. Daarnaast heeft de VWA uiteraard taken op het gebied van 
risicobeoordeling en communicatie. De VWA dient bovendien over voldoende 
middelen en capaciteit te beschikken voor het uitvoeren van signaleringstaken 
op het gebied van gezonde voeding; ook dit is een legitieme taak van de VWA.  
 
Wij verzoeken u de VWA in staat te stellen haar taken uit te voeren door het 
beschikbaar stellen van voldoende budget vanuit de overheid, maar ook door de 
VWA de mogelijkheid te geven bij het bedrijfsleven zelf meer de kosten in 
rekening te brengen die zijn verbonden aan inspecties. Immers, het aantal 
(her)inspecties zou minder groot hoeven te zijn indien de bedrijven zich beter 
aan de regels zouden houden.  
 
Naast de alarmerende berichten uit de media en de kritische rapporten van de 
Food and Veterinary Office (FVO), blijkt uit veel onderzoeken van de 
Consumentenbond dat in veel sectoren regels worden overtreden. In diverse 
sectoren binnen de horeca worden de hygiënerichtlijnen onvoldoende nageleefd.  



  

Ook grote, gerenommeerde bedrijven overtreden wettelijke regels, zo blijkt 
bijvoorbeeld uit onderzoeken die wij deden naar gebezigde claims op producten. 
Ook de temperatuursbeheersing in de supermarkt laat bijzonder veel te wensen 
over.  
 
De Consumentenbond heeft eerder aangegeven, aan zowel de VWA zelf, als ook 
aan de ministeries, dat de teruggang in capaciteit bij de VWA een 
zorgwekkende ontwikkeling is. Sinds 2003 kent de VWA een daling van de 
beschikbare budgetten, en heeft de VWA vele malen efficiencyslagen moeten 
maken om nog aan de minimale verwachtingen te blijven voldoen. Zolang er 
efficiënter kan worden gewerkt door de organisatie beter in te richten, is dit 
acceptabel. Echter, met lede ogen moeten wij aanzien hoe een groot deel van 
de regelgeving, met name daar waar geen direct gevaar voor de 
volksgezondheid zou zijn, niet of nauwelijks wordt gehandhaafd (etikettering, 
misleiding, etc). Kennelijk is nu ook het moment bereikt dat zelfs de 
voedselveiligheid in gevaar dreigt te komen vanwege onvoldoende controledruk. 
Ook met betrekking tot de komende fusie van de VWA met AID en PD 
verzoeken wij u te waarborgen dat het takenpakket van de instanties voldoende 
kan worden uitgevoerd.  
 
Als bijlage bij deze brief sturen wij u het door ons ingediende commentaar op 
het nieuwe inspectiebeleid van de VWA. Veel van de eisen van de 
Consumentenbond zijn helaas ter zijde geschoven, omdat deze niet haalbaar 
zouden zijn (zie bijlage: antwoord van de VWA). Naar onze mening is er 
momenteel genoeg informatie om alsnog de aandachtspunten uit ons 
commentaar in het VWA-beleid te verwerken.   
 
Wij vertrouwen erop dat u de zorgen van de consument serieus neemt, en de 
bescherming van de consument laat prevaleren boven dat van de producent 
(‘minder regels, minder lasten, etc.’). Een strenge controle en handhaving, is 
niet in de laatste plaats in het belang van het bedrijfsleven zelf, vanwege het 
level playing field dat hierdoor ontstaat. 
 
Nogmaals dringen wij er bij u op aan de VWA in staat te stellen haar volledige 
takenpakket adequaat uit te voeren. Wij zien uw antwoord graag binnen  
14 dagen tegemoet.   

Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 

 
Lars Hooning 
directeur 
 
 
 
bijlagen: - commentaar Consumentenbond op het nieuwe handhavingsbeleid 

- antwoord VWA op commentaar Consumentenbond 


