
AANBEVELINGEN

Deze aanbevelingen zijn er in de eerste plaats op gericht dat betrokken partijen hun 
verantwoordelijkheid nemen om de signalering en beoordeling van opkomende risico’s 
meer inhoud geven. Deze verbeteringen versterken ook het voedselveiligheidssysteem 
als geheel. De Onderzoeksraad roept betrokken partijen op ook los van deze 
aanbevelingen lessen te trekken uit dit rapport.

Aan de minister voor Medische Zorg en Sport (VWS): 

1. Organiseer dat opkomende voedselveiligheidsrisico’s en ontwikkelingen die tot 
opkomende voedselveiligheidsrisico’s kunnen leiden systematisch en tijdig in beeld 
worden gebracht. 
a. Richt een zelfstandig van het beleid en beleidsuitvoering opererende, 

coördinerende eenheid in, die opkomende voedselveiligheidsrisico’s tijdig in 
beeld brengt. Deze eenheid brengt uit zoveel mogelijk bronnen informatie en 
signalen over opkomende voedselveiligheidsrisico’s en hiaten in het 
voedselveiligheidssysteem bij elkaar, en brengt hierover openbare 
dreigingsrapportages uit. Dit gebeurt minimaal eenmaal per jaar, of zoveel vaker 
als vanwege concrete dreigingen nodig is.

b. Maak zo snel als mogelijk na publicatie van de rapportages bekend welke 
beleidsmaatregelen naar aanleiding van de rapportages worden genomen. Betrek 
hierbij indien nodig de minister van LNV. Maak de beleidskeuzen transparant en 
geef expliciet aan welk risico met de gekozen maatregelen resteert.

c. Operationaliseer de inzet van het voorzorgbeginsel op zodanige wijze, dat de 
primaire verantwoordelijkheid ligt bij de minister voor Medische Zorg en Sport 
(VWS), waarbij de NVWA ruimte houdt om het voorzorgbeginsel in acute situaties 
toe te passen.

d. Stel concrete doelen voor de ontwikkeling, implementatie en doorontwikkeling 
van methoden om opkomende voedselveiligheidsrisico’s in beeld te brengen. 
Organiseer de randvoorwaarden om deze doelen te realiseren. Zorg dat de 
methoden en andere onderzoeksresultaten beschikbaar komen voor toezicht en 
bedrijfsleven.

e. Prioriteer onderzoek waarmee de meest urgente vragen rond opkomende risico’s 
kunnen worden beantwoord. 

2. Intensiveer de samenwerking binnen de EU voor een systematische signalering en 
beoordeling van opkomende voedselveiligheidsrisico’s, waaraan alle lidstaten 
bijdragen en waarvan alle lidstaten gebruik kunnen maken.



Aan het RIVM:

3. Zorg voor een substantiële verbetering van de surveillance en bronopsporing van 
ziektegevallen en van de attributie van ziektegevallen aan voedselbronnen.  
Benut daarbij zoveel mogelijk de mogelijkheden van nieuwe diagnostische 
technologieën en zoek samenwerking met internationale instituten om best practices 
te ontwikkelen.

Aan de NVWA:

4. Zie er op toe dat voedselbedrijven de dreigingsrapportages en andere relevante 
informatie over opkomende voedselveiligheidsrisico’s gebruiken in hun risicoaanpak.


