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Geachte mevrouw Van Ark,
Hierbij bied ik u het advies aan van de directeur Bureau Risicobeoordeling en
onderzoek (BuRO) over aardappelketen. Mijn inhoudelijke reactie op dit advies
ontvangt u naar verwachting voor de zomer. Hieronder volgt een toelichting.
BuRO heeft recent een risicobeoordeling opgesteld over de aardappelketen, als
onderdeel van de keten voedselgewassen. BuRO heeft daartoe de internationale
wetenschappelijke literatuur verzameld en geanalyseerd met de nadruk op de
publieke belangen plantgezondheid en voedselveiligheid binnen deze keten.
Daarnaast is informatie verzameld die beschikbaar is bij de NVWA zelf, bij
kennisinstituten en bij andere bronnen. BuRO heeft de relevantie van de
mogelijke gevaren voor plantgezondheid en voedselveiligheid afgewogen en de
van toepassing zijnde risico’s beoordeeld.
De directeur BuRO heeft op basis van de risicobeoordeling advies aan mij
uitgebracht over de fytosanitaire, chemische, microbiologische en fysische risico’s
voor de bovengenoemde publieke belangen in de aardappelketen. Deze
risicobeoordeling is een belangrijke bouwsteen voor de integrale ketenanalyse
(IKA) aardappelen die de NVWA zal opstellen. In deze IKA zal de NVWA een
reactie geven op de adviezen zoals genoemd in deze risicobeoordeling van BuRO,
en deze verrijken met resultaten uit het toezicht en het fraudebeeld. Deze
ketenanalyse zal worden benut om het toezicht van de NVWA te richten op die
schakels in de keten waar zich de grootste risico’s voordoen. Daarnaast kan de
ketenanalyse inzichtelijk maken of en zo ja welke maatregelen nodig zijn om
gesignaleerde risico’s in de keten beter te beheersen. De NVWA zal de relevante
stakeholders vanuit de sector betrekken bij de totstandkoming van de
ketenanalyse.
Het BuRO-advies en dit bericht met informatie over het IKA-proces worden
uiterlijk op 28 januari 2021 openbaar gemaakt op de website van de NVWA.
Hoogachtend,

drs. M.A. Ruys
Inspecteur-generaal NVWA a.i.

