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Toezichtactiviteiten 

 

Eet- en drinkwaren  

In het afgelopen jaar waren de toezichtactiviteiten van de afdeling Inspectie 

Gezondheidsbescherming (IGB) gericht op het monitoren van bedrijven die al eerder een 

inspectie hebben gehad. Het doel van dit monitoringssysteem is om die bedrijven te 

blijven controleren, totdat ze een bepaald niveau hebben bereikt van borging van 

voedselveiligheid. Daarnaast heeft de IGB haar toezichtactiviteiten uitgebreid met de 

instellingen (bejaardentehuizen, verpleeghuizen en inrichtingen). Voor deze groep heeft 

de IGB een richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid  ontwikkeld die als 

toetsingskader heeft gediend. Deze richtlijn is te vinden op de website van de Inspectie. 

Deze toezichtmethodiek is ontstaan naar aanleiding van een eerdere nulmeting die was 

uitgevoerd onder die groep instellingen. Uit de nulmeting is komen vast te staan dat het 

overgrote deel niet bekend was met de regelgeving die betrekking heeft op 

voedselhygiëne en voedselveiligheid. Uit het jaarverslag van de IGB van 2017 is te 

concluderen dat dit systeem van toezicht, waarbij het veld in een voorfase geïnformeerd 

wordt over het toetsingskader en vervolgens daarop wordt gecontroleerd, goede 

resultaten heeft geboekt met betrekking tot de naleving van de regelgeving op het gebied 

van voedselhygiëne en voedselveiligheid. Het streven van de IGB was om, naast 

transparantie over de werkwijze van de Inspectie, te zorgen voor kennisoverdracht. De 

IGB wil hiermee haar positie als kennisgedreven en risicogerichte autoriteit op het gebied 

van voedselveiligheid versterken bij het veld. Bij onderzoek in andere landen is de 

conclusie steeds dat de beste manier om goede resultaten te boeken op het gebied van 

voedselveiligheid  het stellen van duidelijke regels is en erop toe te zien dat het veld deze 

regels kent en deze ook toepast. In ons land is dit niet anders. Diverse nulmetingen van de 

IGB hebben aangetoond dat men over het algemeen niet op de hoogte is van alle eisen die 

de regelgeving stelt of dat deze te complex is voor een leek. Dit is meestal de reden 

waarom de regels niet worden nageleefd. Aan de andere kant is gebleken dat de 

repressieve controle die in de afgelopen jaren werd gehouden, zonder voorafgaand goede 

voorlichting te geven, vooral stuitte op weerstand vanuit het veld dan dat het 

daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de voedselveiligheid. 

 

De IGB is zich ervan bewust dat een bepaalde groep mensen het (bewust) niet zo nauw 

neemt met de regels. Voor deze groep zal de IGB niet aarzelen om haar 

handhavingsinstrumenten in te zetten.  

De IGB is ook bewust van het feit dat zij niet alles kan controleren en ook niet overal 

tegelijkertijd aanwezig kan zijn. Controle is immers een momentopname. Het 

uitgangspunt van de IGB is preventie. In dit kader zal de IGB slechts de aanwezigheid 

van de randvoorwaarden voor voedselhygiëne en voedselveiligheid controleren. Het veld 

heeft zelf een verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de dagelijkse handelingen om 

veilig voedsel te kunnen produceren worden beheerst. Alleen dan kan de 

voedselveiligheid daadwerkelijk gegarandeerd worden.  

 

De IGB zal zich tijdens de inspecties vooral richten op kennisoverdracht en beheersing 

van de richtlijnen die moeten leiden tot voedselhygiëne en voedselveiligheid. Hierbij zal 

gebruik gemaakt worden van de richtlijnen die door de IGB worden uitgegeven en het 
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handboek dat alle voedselbereiders ontvangen bij de cursus voor foodhandlers van de 

Dienst Geneeskundige en Gezondheidszaken van het Ministerie GMN. De IGB zal 

tijdens de inspecties ook gebruik gaan maken van metingen (zoals temperatuur) om deze 

kennisoverdracht te ondersteunen. 

 

Voor wat betreft de toezichtactiviteiten zal de IGB dit jaar het aantal 

bedrijven/instellingen dat onder het monitoringssysteem valt uitbreiden met de 

instellingen die vorig jaar hun eerste inspectie hebben gehad. 

Naast het monitoringssysteem zal de IGB dit jaar haar toezichtactiviteiten uitbreiden met 

een aantal andere bedrijven die voedsel bereiden en verkopen. Dit jaar zal de IGB 

aandacht gaan besteden aan een deel van de horeca sector. De hele horeca sector is met 

de huidige mankracht niet te behappen. De sector zal onderverdeeld moeten worden in 

behapbare en beheersbare delen. Hiermee hoopt de IGB met haar beperkt aantal 

personeel toch een zo groot mogelijk toezichtgebied te kunnen bestrijken. 

 

 

Niet eet- en drinkwaren 

Conform artikel 10 van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no 334) is het verboden 

om niet eet- en drinkwaren te verhandelen die bijzondere gevaren kunnen opleveren voor 

de gezondheid of de veiligheid van de mens. Het gaat hier om een dusdanig ruim 

geformuleerde bepaling dat het houden van structureel toezicht op de naleving hiervan 

bijna niet mogelijk is. Om toch enige vorm van toezicht uit te oefenen hanteert de IGB 

ook dit jaar het beleid om slechts follow-up te geven aan “recalls” (mbt niet- eet en 

drinkwaren) en internationale waarschuwingen en deze als basis te gebruiken voor 

eventueel te verrichten toezichtactiviteiten. Dit betekent dat de recalls, die via de FDA en 

andere organisaties onder de aandacht van de Inspectie worden gebracht voortvarend 

zullen worden opgepakt.  

 

Het fenomeen van niet- eet en drinkwaren met etiket in een vreemde taal is nog steeds 

een probleem dat niet aangepakt kan worden, omdat de wetgeving hierover nog niet is 

aangepast.  

 

 

Bestrijdingsmiddelen 

In het verleden is gebleken, dat het beleid om een scherpere controle op de import van 

bestrijdingsmiddelen uit te oefenen een effectieve manier is om de verkoop van 

ongeregistreerde bestrijdingsmiddelen te beperken. Dit beleid zal de IGB dit jaar 

voortzetten. Verder zal de IGB steekproefsgewijs een aantal vestigingen bezoeken om te 

controleren in hoeverre er toch bestrijdingsmiddelen worden verkocht, die niet bij de IGB 

zijn aangemeld en die anders dan via de reguliere weg ons land binnen komen en illegaal 

worden verkocht.  

 

 

Drinkwater 

Het toezicht op de kwaliteit van het drinkwater, in de vorm van een auditmonstername, is 

een uitvoerende taak die ligt bij de afdeling Technische Hygiënische Zorg van de dienst 
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Geneeskundige en Gezondheidszaken. Dit is een uitvoerende taak die de overheid heeft 

om onafhankelijk van Aqualectra, op structurele wijze zelf monsters te nemen van het 

drinkwater en deze te laten analyseren. Naast deze taak heeft de overheid ook als taak het 

toezicht op de naleving van de drinkwaterwetgeving, een taak die bij de Inspectie ligt. In 

dit kader kijkt de IGB of Aqualectra als drinkwaterproducent en drinkwaterdistributeur 

zich aan de drinkwaterwetgeving houdt. Zo heeft de IGB in de afgelopen jaar een 

nulmeting uitgevoerd bij Aqualectra, waarbij is nagegaan in hoeverre Aqualectra aan de 

eisen van de wetgeving voldoet. Uit de nulmeting is gebleken dat Aqualectra niet aan alle 

vereisten van de wetgeving voldoet. Aqualectra heeft daaom een aanwijzing gekregen om 

de wettelijke vereisten, die betrekking hebben op de waarborging van de kwaliteit van het 

drinkwater alsnog te implementeren. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de kwaliteit 

van het drinkwater niet ter discussie was. 

 

De IGB zal dit jaar erop toezien dat Aqualectra de aanwijzing zal uitvoeren zodat  

volledig aan de wetgeving wordt voldaan.  

 

 

 


