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Team van specialisten  

 

De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor het samenstellen van 

een team van specialisten die de basisinformatie verzamelen die nodig is 

om te bepalen hoe kwetsbaar een bedrijf is voor fraude. De directie van 

het bedrijf dient ervoor te zorgen dat leden van dit team voldoende tijd en 

(indien nodig) middelen ter beschikking hebben. 

 

Naast het beoordelen van de kwetsbaarheid voor diervoederfraude 

van het bedrijf, kan het team van specialisten ook toezicht uitoefenen op 

het ontwerp en de implementatie van het beheersplan voor diervoeder-

fraude. Naast de implementatie, kan het team een rol toegewezen krijgen 

in het onderhoud en de verificatie van de beoordeling van de kwetsbaar-

heid voor diervoederfraude en het beheersplan voor diervoederfraude.  

 

De omvang van het team van specialisten is afhankelijk van de grootte van 

de organisatie evenals van de expertise van de teamleden. Kennis van 

verschillende onderwerpen is vereist: bv. technische expertise, expertise 

op het gebied van chemische kennis van diervoeders, toxicologie, microbi-

ologische kennis van diervoeders, kwaliteitsbeheer, kennis van de keten, 

inkoop, producten, leveranciers, producenten, transport- en magazijnbe-

drijven, beveiliging, criminologie. 

Naast de diverse expertisegebieden, dienen teamleden afkomstig te zijn uit 

de verschillende hiërarchische niveaus in het bedrijf. Dit moet zorgen voor 

ondersteuning in het hele bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

De volgende expertisegebieden kunnen vertegenwoordigd zijn in het team 

van specialisten: 

a. Bedrijfsdirectie: De directie van het bedrijf is verantwoordelijk voor het 

opstellen van bedrijfsdoelen en het ontwerpen van strategieën met be-

trekking tot diervoederfraude en het organiseren van middelen om die 

doelen te bereiken.  De directie toont z’n betrokkenheid bij de ontwikke-

ling en implementatie van het diervoederfraude managementsysteem en 

kan een besluitvormer zijn binnen het team. 

  

! Tip 
Afhankelijk van de grootte van een bedrijf, kunnen de verschillende expertise-

gebieden in handen zijn van één persoon. Indien nodig kan een bedrijf de  

diensten van gekwalificeerde externe experts benutten.  
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b. Productie van eindproducten: Ingrediënten worden gebruikt om dier-

voeders te produceren tot eindproducten. Ingrediënten zijn van invloed 

op de eindproducten (bijv. technologisch, kwaliteit, fysiek, voedings-

waarde). Tijdens de verwerking van ingrediënten kunnen afwijkingen op-

vallen. Kennis van productietechnieken en van de eindproducten kan 

nuttig zijn voor de beoordeling van de fraudekwetsbaarheid van ingredi-

enten. 

c. Productie van ingrediënten: Ingrediënten worden geproduceerd met 

behulp van specifieke productieprocessen. Kennis van de productiepro-

cessen van ingrediënten is noodzakelijk om mogelijkheden voor diervoe-

derfraude te beoordelen.  

d. Kwaliteit: De kwaliteit van ingrediënten en eindproducten kan worden 

beïnvloed door diervoederfraude. Daarnaast is kennis van kwaliteitssys-

temen nuttig om het algemene niveau van kwaliteitscontrole van de ver-

schillende deelnemers in de keten te beoordelen. Kennis van verplichte 

documentatie, invoercontroles en inzicht in de kwaliteit van ingrediënten 

en eindproduct en kennis van microbiologische, chemische en fysieke 

eigenschappen is noodzakelijk. 

e. Inkoop: Ingrediënten worden dagelijks ingekocht. Contact met leveran-

ciers levert informatie op over ingrediënten, maar ook over marktsitua-

ties, andere deelnemers in de keten, gewasopbrengst, de situatie (bij-

voorbeeld armoede, corruptie, natuurrampen) in het land van herkomst. 

Deze informatie kan gebruikt worden om te bepalen waar de mogelijk-

heden en motivatie voor het plegen van diervoederfraude aanwezig zijn.  

f. Opslag: Na productie, kunnen de ingrediënten worden opgeslagen 

door, bijvoorbeeld, een opslagbedrijf. De situatie bij dit opslagbedrijf kan 

mogelijkheden bieden voor het plegen van diervoederfraude of de situa-

tie in het land van opslag kan motivatie bieden voor het plegen van dier-

voederfraude. 

g. Transport: Ingrediënten worden vervoerd van de producent naar de 

klant. Dit kan rechtstreeks van de producent naar de klant zijn of via 

tussentijdse opslag. De vervoersmethode kan wijzigen tijdens de route 

naar de klant en een ingrediënt kan daarbij verschillende landen of loca-

ties aandoen. Tijdens transport kunnen mogelijkheden en motivaties 

aanwezig zijn voor het plegen van fraude.  

h. Bedrijfsfinanciën: De financiële situatie van een bedrijf kan motivaties 

bieden om diervoederfraude te plegen. Inzicht in de financiële situatie 

van de ketendeelnemers is noodzakelijk om de motivatie per deelnemer 

te beoordelen om de kwetsbaarheid voor diervoederfraude te bepalen. 

i. Personeelszaken: Bepaalde persoonlijke eigenschappen of personen 

in bepaalde situaties kan leiden tot motivatie voor het plegen van dier-

voederfraude.  
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j. Laboratoriumanalyse: Chemische, microbiologische en fysieke eigen-

schappen van ingrediënten kunnen worden geanalyseerd door een la-

boratorium, maar kunnen ook op locatie worden geanalyseerd met be-

hulp van snelle screening tests. Het is belangrijk dat de juiste analyse-

methoden worden gebruikt en om analytische informatie juist te inter-

preteren. Analytische gegevens kunnen een signaal geven dat er een 

mogelijkheid is dat er fraude is gepleegd. 

k. Keten: Een ingrediënt “beweegt” binnen de keten, en komt daarbij in 

aanraking met verschillende mogelijkheden en motivaties voor diervoe-

derfraude. De structuur van deze keten is van invloed op de kwetsbaar-

heid voor diervoederfraude. 

 

Het HACCP team kan als basis gebuikt worden voor het team van specialis-

ten, maar andere expertisegebieden en ervaring dienen ook aanwezig te zijn 

om ervoor te zorgen dat benodigde kennis geborgd is.  

 

Specialisten in het team dienen een training bij te wonen waarin diervoeder/ 

voedselfraude wordt behandeld of de teamleden dienen een gelijkwaardig  

niveau te hebben op basis van ervaring.  

 

Het bedrijf wordt aangeraden om de leden van het team van specialisten 

en hun expertise te documenteren. 


