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Persbericht
Luxemburg, 6 februari 2018

EU-controleurs onderzoeken voedselveiligheidsbeleid 
De Europese Rekenkamer (ERK) verricht momenteel een controle van het 
voedselveiligheidsbeleid van de EU. De controleurs zullen nagaan of het model voor 
voedselveiligheid van de EU een goede basis heeft en of het, zodra het wordt toegepast, in de EU 
geconsumeerde levensmiddelen vrijwaart van chemische gevaren. Zij hebben ook een 
achtergronddocument over het EU-voedselveiligheidsbeleid gepubliceerd als bron van informatie 
voor degenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 

De voedselveiligheid kan in gevaar worden gebracht door drie soorten risico’s: fysieke, biologische 
en chemische. De controle is gericht op het controlesysteem voor chemische gevaren - giftige 
stoffen die van nature in het voedsel voorkomen of daaraan worden toegevoegd tijdens de 
vervaardiging of verwerking daarvan. Voorbeelden hiervan zijn reinigings- of bestrijdingsmiddelen 
en bepaalde metalen. Hoewel er controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat chemische 
stoffen op rechtmatige wijze worden gebruikt (bijv. gebruik van pesticiden in de landbouw), kunnen 
residuen nog altijd van invloed zijn op latere fasen in de voedselvoorzieningsketen. 

“Het waarborgen van de veiligheid van het voedsel dat wij consumeren is een van de belangrijkste 
doelstellingen van de EU,” aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Deze controle moet de consument helpen om beter te 
begrijpen hoe het voedselveiligheidsmodel van de EU werkt, en bijdragen tot het vertrouwen van de 
consument in het voedselveiligheidsbeleid van de EU.” 

Het maximum van de totale uitgaven uit de EU-begroting voor “veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders, diergezondheid, dierwelzijn en gezondheid van planten” voor de periode 2014-2020 
bedraagt 1,89 miljard euro. 

De controleurs zullen gesprekken voeren met personeel van de Europese Commissie en de 
relevante EU-agentschappen, en belanghebbenden uit de levensmiddelenindustrie raadplegen. Zij 
zullen drie lidstaten bezoeken: Nederland, Italië (Ligurië) en Slovenië. Het controleverslag zal naar 
verwachting eind 2018 worden gepubliceerd. 
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Dit verslag maakt deel uit van een reeks van de ERK over verschillende aspecten van de 
voedselketen. Deze reeks omvat ook een verslag over voedselverspilling (gepubliceerd in januari 
2017), dierenwelzijn (momenteel in productie) en biologisch voedsel (ook gepland voor 2018). 

 

Noot voor de redactie 

Het voedselveiligheidsbeleid van de EU kent een geïntegreerde aanpak en omvat acties met 
betrekking tot de gehele voedselketen: van diervoeder, de gezondheid van dieren, de bescherming 
van planten, en de productie van levensmiddelen tot de verwerking, opslag, het vervoer, de in- en 
uitvoer en de detailhandel. Het omvat het waarborgen van een doeltreffend controlesysteem, het 
onderhouden van internationale betrekkingen met niet-EU-landen en internationale organisaties, 
en het waarborgen van een op wetenschappelijke gegevens gebaseerde risicobeheersing. Het 
voedselveiligheidsmodel van de EU berust op een sterk en doeltreffend toezicht- en 
controlesysteem waarmee wordt voorzien in coherent beleid “van boer tot bord”.  

 


