
NVWA treedt toe tot RIEC-LIEC-convenant 
 
 
Het RIEC-LIEC is een nieuwe partner rijker. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) is eind maart toegetreden tot het convenant. 
 
 
“De roep vanuit de maatschappij en de politiek om gezamenlijk op te treden tegen 
ondermijningsproblematiek wordt steeds groter”, legt Saar Beelen, coördinerend 
specialistisch inspecteur (CSI) bij de NVWA, desgevraagd uit. De NVWA heeft al ervaringen 
opgedaan in de samenwerking met de RIEC’s en het LIEC, bijvoorbeeld in het kader van 
toezicht in de horeca en de aanpak van hondenhandelaren. 
“Om beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden en de kansen die deze 
samenwerking biedt, wilde de NVWA de samenwerking graag formaliseren door toe te 
treden tot het convenant”, vertelt Beelen.  
 
De NVWA controleert en bevordert de naleving van regels en wetten door bedrijven op het 
gebied van veiligheid. Bovendien ziet ze toe op dier- en plantgezondheid. 
Dat de NVWA officieel toetreedt tot het convenant komt niet ‘uit de lucht’ vallen. Johan 
Bakker, senior inspecteur bij de NVWA: “In 2017 is al gestart met een inventarisatie van 
belangrijke thema’s binnen de NVWA waar verwevenheid met criminaliteit een rol speelt. 
Diverse thema’s zijn toen geïdentificeerd, zoals horeca, visserij, bijzondere eet- en 
drinkwaren en hondenhandel.” 

Sneller en efficiënter handhaven 
De NVWA verwacht door kennisdeling en middels een integrale aanpak in samenwerking 
met handhavingspartners, efficiënter en sneller handhavend te kunnen optreden. “Vanuit 
de wettelijke taakstelling zien we het belang om een bijdrage te leveren aan de integrale 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit bij de beleidsterreinen waarop de NVWA actief 
is”, vertelt Bakker. “Samenwerking met andere overheidspartners kan daardoor zeker van 
pas komen en dat is nog een reden waarom de NVWA graag 
aansluit bij het adagium ‘integraal tenzij’, dat de RIEC’s en 
het LIEC hanteren.” 

‘Expertise NVWA kan van pas komen’ 
Volgens Beelen moet de georganiseerde criminaliteit op 
internationaal, nationaal en regionaal niveau worden 
bestreden. De NVWA heeft hier een belangrijke rol. 
Criminele winsten worden geïnvesteerd in bedrijven en langs 
deze weg witgewassen. Beelen: “De NVWA heeft goed 
inzicht in de sociale structuren in de agrarische sector, 
horeca en visserij en beschikt daardoor over veel 
informatie.” 

De NVWA wil voorkomen dat er – als gevolg van frauduleuze 
handelingen, overtredingen en misdrijven op het terrein van 
voedselveiligheid – steeds meer risico’s ontstaan op 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan 
dumping van afval afkomstig van de productie van 
(synthetische) drugs in mestkelders, die van daaruit in de 
bodem en/of het grondwater terechtkomen. De NVWA krijgt 
steeds meer signalen dat voedsel en diervoeder sporen van 
oplosmiddelen, MDMA en speed bevatten.   

De NVWA is onderdeel van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 
 

 

 

Rob van Lint, inspecteur-
generaal van de NVWA, 
ondertekent het convenant 
vanuit huis in verband met 
de coronacrisis. 



 

 

 

 


