Persbericht

Eerste kwaliteitssystemen op Ketenborging.nl:
FSSC22000 en Riskplaza
Overzicht erkende kwaliteitsschema’s moet ‘free riders’ in voedselketen uitsluiten
Den Haag, 23 februari 2015 – Vanaf heden worden de eerste kwaliteitssystemen op de website
Ketenborging.nl vermeld. De kwaliteitssystemen FSSC22000 en Riskplaza zijn in een vergevorderd
gesprek met de NVWA en krijgen op Ketenborging.nl de status ‘in behandeling’. De website is in
2014 gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen, waarin overheid, toezichthouders en
ketenpartners uit het bedrijfsleven samenwerken om het vertrouwen in de voedselketen te
herstellen. Ketenborging.nl heeft als doel bedrijven uit de voedselketen een overzicht te bieden
van erkende kwaliteitssystemen, die voldoen aan strenge criteria op het gebied van
voedselveiligheid en –integriteit.
In het actieplan van de Taskforce nemen zowel publieke als private borging van de voedselveiligheid
en -integriteit een belangrijke plaats in. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor kwaliteitssystemen opgesteld, die de private
borging van de voedselveiligheid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken. Transparantie en
informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria. Ondernemers uit de
voedselketen kunnen via Ketenborging.nl controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door
een kwaliteitssysteem dat aan deze criteria voldoet, en daar hun handelen op afstemmen. FSSC22000
en Riskplaza zijn de eerste kwaliteitssystemen die nu door de NVWA aan deze strenge eisen worden
getoetst.
De Stichting Ketenborging.nl, die verantwoordelijk is voor het beheer van de website, heeft er
vertrouwen in dat de oplossingsrichtingen uit het actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen
bijdragen aan het behoud en herstel van het consumentenvertrouwen in de voedselketen. Philip den
Ouden, voorzitter Stichting Ketenborging.nl: “Door transparant te zijn over welke kwaliteitssystemen
de strenge toetsing van de NVWA doorstaan, is het nu voor alle partijen duidelijk welke bedrijven
hieronder gecertificeerd zijn. Het uitsluiten van bedrijven zonder goedwerkend kwaliteitssysteem –
de zogenaamde “free riders” - is op deze manier een stap dichterbij. De Stichting kijkt uit naar de
volgende groep kwaliteitssystemen die op de site vermeld mogen worden.”
- Einde bericht –
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geert de Rooij, Secretaris Stichting Ketenborging.nl, e-mail: info@ketenborging.nl

