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1.

Project
• Projectnummer
15084
• Onderwerp/titel
Investeren in voedselveiligheidscultuur met incidentpreparatie en -simulatie
• Relatie met taken/thema’s PT
Voeding en Gezondheid

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
27 mei 2014
• Naam aanvrager
GroentenFruit Huis
• Naam ontvanger van de bijdrage
GroentenFruit Huis
• Naam uitvoerder(s)
GroentenFruit Huis

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Verbeteren van de voedselveiligheidscultuur in de voedingstuinbouwsector en bij individuele
bedrijven door het in beeld brengen van microbiologische risico’s van humane pathogenen in
bedrijf en keten, en van beheersmaatregelen die effectief zijn en goed zijn in te passen in de
bedrijfsvoering, alsmede het hiermee regelmatig oefenen binnen het bedrijf en in
ketenverband.
• Hoofdpunten
De EHEC-crisis van voorjaar 2011 versterkte het besef dat de sector microbiologische
risico’s in beeld moet brengen en maatregelen moet treffen om ongewenste en risicovolle
(bedrijf)situaties uit te bannen en te voorkomen. Desondanks blijkt tot nu toe dat veel van de
(primaire) bedrijven amper een beeld heeft van microbiologische risico’s van humane
pathogenen (dit in tegenstelling tot plantenziekten). De bereidheid om mee te werken aan
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verbeteringen blijkt ook beperkt. Die opstelling kan resulteren in ‘van boven opgelegde’ en
niet gedragen aanscherping van wet- en regelgeving, verplichtingen en protocollen in onder
meer hygiënecodes en (markt)certificaten. Wanneer het echter tegelijk ontbreekt aan een
gevoel van urgentie en betrokkenheid, leidt dit tot een schijnveiligheid.
De volgende stap is dan ook om ondernemers in de voedingstuinbouw meer te betrekken bij
risico- en scenarioanalyses. Dit project levert een actieplan op om te komen tot introductie en
uitbouw van een veiligheidscultuur in de Nederlandse voedingstuinbouw. Het plan biedt
ondernemers onder meer methodieken om samen met hun leveranciers en afnemers
voedselveiligheidsrisico’s in beeld te brengen en maatregelen ter preventie en bestrijden van
incidenten te vinden en toe te passen. Communicatie en de betrokkenheid van
sectororganisaties daarbij vormen een belangrijke component.
4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 113.625
• Ten laste PT
€ 88.125
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 25.500
• Kostenplaats/financieringsfonds
380 / groenten en fruit handel
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

Totaal

2014
2015
Totaal

48.125
40.000
88.125

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning.
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
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Het maatschappelijk belang van voedselveiligheid staat buiten kijf. Dat er daarnaast een
groot sectorbelang mee is gemoeid, heeft de EHEC-crisis laten zien. Permanent
risicobewustzijn en het in staat zijn tot adequaat handelen, maken deel uit van de
noodzakelijke voedselveiligheidscultuur. Het huidige project kan bijdragen aan de versterking
van deze cultuur in de voedingstuinbouw.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie budgetplanning.
6.

Bijlage(n)
Projectaanvraag 27 mei 2014

