Food Compass helpt bij uw plicht tot residuanalyse
Op basis van de Warenwet is
in de Hygiënecode voor
ongesneden vers(e) groenten,
fruit en paddestoelen sinds
juli 2003 de verplichting
opgenomen van onderzoek
naar acuut toxische residuen
van bestrijdingsmiddelen.
De Stichting Monitoring
Voedingstuinbouw helpt u
bij uw individuele verplichting tot residuanalyse. Met
Food Compass haalt u de
gebundelde expertise op het
gebied van voedselveiligheid
in huis. De databank ‘Early
Warning & Response System’
(EWRS) op internet vormt
daarbij een efficiënte basis.

Uw voordelen:
Service
Food Compass heeft de expertise in huis en
organiseert voor u het nemen van monsters.
Food Compass biedt u administratieve
lastenverlichting én de oplossing voor uw
individuele analyseverplichting.
Professioneel
Food Compass garandeert,
in overleg met de VWA
(Keuringsdienst van Waren),
een objectieve aanpak en
anonieme deelname. Onafhankelijke monsternemers en geaccrediteerde laboratoria verzorgen
een professionele begeleiding.
Informatie
Als deelnemer aan Food Compass wordt u
regelmatig geïnformeerd over actualiteiten

op het gebied van voedselveiligheid of over
nieuwe wetgeving. Daarnaast ontvangt u
terugkoppeling van onderzoeksresultaten,
onder andere via een maandelijkse
nieuwsbrief.
Betaalbaar
Medio 2005 heeft Food Compass ongeveer
175 deelnemers. Samen vertegenwoordigen
zij ruim 60% van de afzet van Nederlandse
en geïmporteerde groenten en fruit. Doordat
Food Compass grote aantallen monsters voor
meerdere bedrijven tegelijk laat analyseren,
is deelname aan Food Compass betaalbaar.
De landelijke, sectorale aanpak van Food
Compass neemt u zorgen en kosten uit
handen.

Achtergrondinformatie Food Compass
In mei 2003 is tijdens een massaal bezochte voorlichtingsbijeenkomst (ruim honderd
bedrijven) het officiële startsein gegeven voor de Stichting Monitoring Voedingstuinbouw,
met als roepnaam Food Compass. De directe aanleiding was de gelijktijdige introductie van
de herziene Hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen van het
Productschap Tuinbouw. De code is samengesteld op basis van de HACCP-richtlijnen in de
Nederlandse Warenwet.

Deze Code, met een looptijd van
drie jaren, is in nauw overleg met
Frugi Venta (Groenten en Fruit
Handelsplatform Nederland),
Dutch Produce Association (DPA)
en de VWA (Keuringsdienst van
Waren) tot stand gekomen.
De belangrijkste wijziging betreft
de aangescherpte eis tot monitoring
op de eventuele aanwezigheid van acuut
toxische middelen op verse groenten en fruit.
Bedrijven worden verplicht tot de uitvoering
van een jaarlijks monitoringprogramma.
Daarnaast dienen handelaren, importeurs,
exporteurs, sorteer- en pakstations, veilingen
en telersverenigingen, na een constatering
van een overschrijding van de toegestane
tolerantie van deze stoffen op hun producten,
te beschrijven hoe de vervolgstappen worden
ondernomen. Bedrijven die over een al dan
niet gecertificeerd HACCP-systeem beschikken, worden in verband met de
zogenaamde ‘doorwerking’ van de
Code, binnen afzienbare tijd
eveneens geconfronteerd met
deze aanvullende eisen. Food
Compass neemt veel werkzaamheden van bedrijven
over en voert residuanalyses uit voor de
sector.

Deskundigenpanel
Op basis van het productenscala van geanonimiseerde deelnemers bepaalt
een deskundigenpanel het
monitoringprogramma.
Naast bedrijfsgenoten zetelt,
vanwege haar expertise, de
VWA in dit panel en toetst
het monitoringplan.

Met behulp van een risico-analyse worden
de deelnemers op steekproefbasis
bemonsterd door een onafhankelijke
monsternemer. Vervolgens leveren
geaccrediteerde laboratoria de resultaten
van de residuanalyses aan de centrale
databank ‘Early Warning & Response
System’ (EWRS).
Deelnemers aan Food Compass
vinden via een toegangscode de
resultaten van de eigen monsters
en de geanonimiseerde gegevens
van de overige participanten in de
databank. De resultaten worden
gekoppeld aan de productherkomst, het
ras, de variëteit etc. Aan de hand daarvan
kunnen bedrijven signaleren of zij wellicht
verdachte partijen in huis hebben en
vervolgens tijdig actie ondernemen.
Uitgangspunt is de lijst met acute stoffen
die jaarlijks in de Hygiënecode wordt
geactualiseerd. Daarnaast verstrekt de
database informatie over diverse producten
met de wettelijke normen in meerdere
landen.

Ervaringen
Tijdens de eerste twee jaren zijn 2.000
monsters genomen. In geval van een overschrijding van de wettelijke norm van een
acuut toxisch bestrijdingsmiddel wordt op
kosten van de deelnemer een vervolgmonster
genomen. De deelnemer informeert zijn
leverancier en bij overschrijding van de acute
referentiedosis dient het bedrijf de partij
te traceren en uit de handel te nemen.

Food Compass heeft primair een signalerende
en adviserende taak. De bedrijven in kwestie
blijven op grond van de Warenwet te allen
tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van
hun producten die in het handelsverkeer
worden gebracht. De sectorale aanpak van
Food Compass werkt kostenbesparend en
heeft het voordeel dat kennis over voedselveiligheid wordt gebundeld. Het biedt geen
absolute garantie dat uw producten nimmer
de normen in de Bestrijdingsmiddelenwet
overschrijden.
In haar korte bestaan telt Food Compass
circa 175 deelnemers waaronder leden van
DPA. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij
meer dan 60% van de afzet van het Nederlandse product en het importproduct.

Extra service
Als bijkomende service kunnen deelnemers
op eigen verzoek monsters laten nemen
of aanleveren tegen sterk gereduceerde
tarieven.

Voedselveiligheid en kwaliteit is primair de
verantwoordelijkheid van handelsbedrijven
ten opzichte van hun directe afnemers en
consumenten.

De Stichting wordt aangestuurd door vakbekwame vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
DPA, Nefyto, Voedingscentrum, Productschap Tuinbouw (PT) en Frugi Venta. Food Compass
wordt, naast de startsubsidie van het PT in 2003, gefinancierd door contributies van deelnemers. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de omzetgrootte van de deelnemer.

Bestuur
Stichting Monitoring
Voedingstuinbouw
Deskundigenpanel
(onder voorzitterschap van
Frugi Venta)
Uitvoering door
Productschap Tuinbouw,
Afdeling Beleid en Onderzoek

Hygiënecode
De ‘Hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten,
fruit en paddestoelen’
verzwaart uw zorgplicht.

Stap 1.
Kies voor a. zelfcontrole of b. Food Compass
(Stichting Monitoring Voedingstuinbouw).

Stap 2.
Zoek op internet www.foodcompass.nl.
Stuur de formulieren EWRS en Aansluiting
Stichting in.

Onafhankelijke
monsternemer
Food Compass streeft
naar circa 1.500 monsters
per jaar.

Analyse in laboratoria
De geaccrediteerde laboratoria verrichten een uitvoerig residu-onderzoek op
acuut toxische stoffen.

Het Early Warning &
Response System (EWRS)
vormt ‘het centrale kompas’
voor het monitoringsysteem
en bevat anonieme resultaten van alle laboratoriumanalyses.

Alle handelsbedrijven, sorteer- en pakstations,
veilingen en telersverenigingen in vers(e) groenten
en fruit kunnen zich aansluiten bij Food Compass.
Het reglement, de contributie, de extra mogelijkheden en aanmeldingsformulieren staan op
www.foodcompass.nl. De tarieven voor extra
monsters zijn op te vragen bij het secretariaat van
Food Compass.

Stap 4.
Een monsternemer kan uw bedrijf
bezoeken. U ontvangt een schriftelijk
bewijs van monstername.

Stap 5.
Alle labresultaten komen anoniem in de
EWRS-databank.

EWRS-databank

Sluit u aan bij Food Compass

Stap 3.
Bedrijven ontvangen bevestiging van
aanmelding en registratienummer,
toegangscode voor de EWRS-website
plus factuur.

Stap 6.
(Extra optie) Op verzoek kunnen extra
monsters op uw bedrijf worden genomen.

Food Compass laat op basis van risicoanalyses
monsters nemen bij circa 175 deelnemende bedrijven
(augustus 2005). Aanvullend kunnen er extra
monsters op eigen verzoek (of op verzoek van uw
afnemers) genomen worden. Uiteraard kan dat
tegen aantrekkelijke tarieven.
De totale dienstverlening blijft voordelig als iedereen
vooral het internet benut!

Food Compass is een initiatief van Frugi Venta in samenwerking met Productschap Tuinbouw.
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