Onafhankelijke positie Food Compass

(Versie 22-4-2021 vastgesteld)

Aanleiding
Voor het nastreven van het doel van de stichting (het bevorderen van de voedselveiligheid van
onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen) is het van belang dat de onafhankelijke positie van
Food Compass geborgd is. Deze onafhankelijke positie zorgt ervoor dat de data en kennis die Food
Compass heeft, ingezet kan worden in voedselveiligheidsvraagstukken, onderzoekprogramma's en
discussies in wet- en regelgeving, zonder dat de betrouwbaarheid van de data en kennis ter discussie
worden gesteld of gelinkt wordt aan belangen.
In dit document wordt de huidige invulling van de onafhankelijke positie beschreven.
Bestuur/organisatie
- Food Compass is een zelfstandige stichting werkend volgens eigen statutaire doelstellingen
- Het Bestuur is samengesteld uit zowel vertegenwoordigers vanuit de branche als uit externe
deskundigen.
- Zoals in de statuten staat beschreven: Het bestuur wordt evenwichtig samengesteld uit een
vertegenwoordiging van de deelnemende bedrijven aan de Stichting. Tevens kunnen
bestuursleden worden benoemd vanwege specifieke expertise op het werkterrein van de
stichting, niet verbonden aan een van de in de Stichting deelnemende bedrijven.
- Bestuurders opereren zonder last of ruggenspraak van de organisaties die hen hebben
afgevaardigd.
- Zoals in de statuten staat beschreven: Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging
en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is
met het belang van de stichting.
- De organisatie heeft een zelfstandige begroting, kent eigen bijdragen (contributie) van
aangesloten deelnemers en er wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening
en financiële stukken.
- Het bestuur heeft alleen toegang tot de geanonimiseerde data die verkregen wordt uit de
Food Compass programma's en kunnen deze niet aanpassen.
- Het Bestuur besluit over de publicatie van data en de manier waarop
Deskundigenpanel
- Het Deskundigenpanel bestaat naast kwaliteitsmanagers van aangesloten bedrijven, uit
experts van de NVWA en andere experts zoals vertegenwoordiging vanuit de (biologische)
gewasbeschermingsmiddelenindustrie.
- De deskundigen functioneren op persoonlijke titel en expertise, maar zijn werkzaam bij een
(deelnemend) bedrijf of organisatie en hebben een rol die relatie houdt met het borgen van
voedselveiligheid.
- Het deskundigenpanel is een adviesorgaan (conform artikel 5.6 uit de statuten), die vanuit
inhoudelijke deskundigheid adviseert aan het bestuur over de Food Compass programma's.
- De Food Compass deskundigen hebben alleen toegang tot geanonimiseerde data die
verkregen wordt uit de Food Compass programma's en kunnen deze niet aanpassen.
Bureau
- De medewerkers van het bureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten
van de stichting die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van het bestuur, onder
operationele aansturing van de secretaris/penningmeester.
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Om redenen van efficiëntie, deskundigheid en continue beschikbaarheid kan er sprake zijn
van een personele unie tussen medewerkers van het team voedselveiligheid & kwaliteit van
GroentenFruit Huis en bureau Food Compass.
GroentenFruit Huis b.v. functioneert als formele werkgever voor de medewerkers van het
Food Compass bureau, waarbij afspraken zijn vastgelegd in een detacheringsovereenkomst
tussen GroentenFruit Huis (uitlener), de medewerker en Stichting Food Compass (inlener).

Deelnemers
− Bedrijven nemen vrijwillig deel aan Food Compass. Voor deze deelname wordt een
contributie betaald die afhankelijk is van de omzet van een bedrijf.
− Rechten en plichten rondom deelname zijn vastgesteld in het deelnemersreglement (versie
geldend vanaf 1 maart 2020).
− Wanneer een deelnemer niet aan deze verplichtingen voldoet, wordt deelname beëindigd.
− Deelnemers hebben geen invloed op de uitslagen en houden zich aan de werkwijzen van
Food Compass zoals vastgelegd in de werkwijzen van de Food Compass programma's zoals
hiernaar wordt toegelicht.
Residu- Monitoring programma
- Het monitoringprogramma wordt uitgevoerd volgens een bemonsteringsschema, vastgesteld
door het Deskundigenpanel. De bemonstering zelf wordt uitgevoerd door onafhankelijke
monsternemer AQS Kiwa en de analyses vinden plaats bij een QS erkend en geaccrediteerd
laboratoria Eurofins en Groen Agro Control. Resultaten worden beschikbaar gesteld in het
Food Compass portaal, die alleen toegankelijk is voor Food Compass deelnemers, Team
voedselveiligheid GroentenFruit Huis en de NVWA. Resultaten van de bedrijven zelf zijn
volledig toegankelijk in het portaal. Overige data is alleen geanonimiseerd beschikbaar voor
de deelnemers.
- Monstername data wordt door AQS Kiwa automatisch ingevoerd in het portaal.
- Het lab voert analyseresultaten rechtstreeks in het portaal.
- Data kan na afronding van een rapport alleen nog worden aangepast na toestemming en
vrijgave van rapportage(s) door het Food Compass bureau.
- Voor een volledige beschrijving van het residumonitoring programma is het document
"191105 Werkwijze residumonitoring Food Compass" opgesteld.
Microbiologisch onderzoeksprogramma
- Het bemonsteringsplan voor het microbiologisch onderzoeksprogramma wordt jaarlijks
vastgesteld door het deskundigenpanel van Food Compass. Monsters worden onafhankelijk
genomen door AQS Kiwa en geanalyseerd door geaccrediteerd laboratorium WFC.
Resultaten van het microbiologische onderzoeksprogramma worden beschikbaar gesteld in
het LIMS systeem van WFC en zijn alleen toegankelijk voor het Food Compass bureau.
Geanonimiseerde resultaten van het onderzoeksprogramma worden door het Food Compass
bureau beschikbaar gemaakt voor deelnemers d.m.v. een kwartaal- en een jaarrapportage.
- Data kan na afronding van een rapport alleen nog worden aangepast na toestemming door
het Food Compass bureau.
- Voor een volledige beschrijving van het microbiologische onderzoeksprogramma is het
document "190620 Werkwijze microbiologisch onderzoeksprogramma Food Compass miv
2019".
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Watermonitoring
- Het watermonitoring programma wordt uitgevoerd bij vrijwillig aangesloten telers en
bemonstering wordt uitgevoerd op basis van de eisen genoemd in GLOBALG.A.P. versie 5.2.
Monstername en analyse worden uitgevoerd door geaccrediteerd laboratorium SGS. Voor
meer informatie over de werkwijze: www.watermonitoring.nl.
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