
Minister Drs. C.J. Schouten 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Den Haag, 9 oktober 2020 

Geachte minister Schouten, 

Conform de wet op de onafhankelijke risicobeoordeling NVWA en het gestelde daarin over de Raad 

van Advies treft u bijgaand aan het jaarverslag van deze Raad over de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 

en 2019.  

U heeft deze Raad van advies wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit Ingesteld  in januari 2019 (Staatscourant 2019, nr 2745) om een oordeel te geven 

over de wetenschappelijkheid en onafhankelijkheid van de werkwijze van risicobeoordelingen en 

advisering daarover door de NVWA. 

Deze Raad is op 1 januari 2019 met haar werkzaamheden begonnen en heeft hiertoe een groot 

aantal risicobeoordelingsadviezen (27) van de NVWA (Bureau Risicobeoordeling & onderzoek, BuRO) 

beoordeeld. Omdat er in de jaren 2015 tot en met 2018 geen Raad was, heeft de Raad zich op uw 

verzoek ook gebogen over de werkwijze van BuRO in deze periode. De Raad heeft besloten de 

jaarrapportage over al deze jaren, bij uitzondering, te combineren.  

De Raad constateert als hoofdconclusie:  De Raad stelt vast dat in alle onderzochte adviezen de 

professionaliteit en zorgvuldigheid ten minste aan de maat is. In veel adviezen was deze ronduit goed 

te noemen. Er is bij de Raad géén twijfel over de onafhankelijkheid van het BuRO, noch over de 

professionaliteit van het BuRO.  

Toelichting over de wijze van beoordeling door de Raad en details over de beoordeling treft u aan het 

bijgaande jaarverslag 2015-2019.  

Indien u vragen heeft ben ik uiteraard bereid die toe te lichten. 

Prof. dr M. van der Steen 

Voorzitter van de Raad van advies wet onafhankelijke risicobeoordeling NVWA 

Kopie aan Minister T. van Ark 

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Postbus  20350  

2500 EJ Den Haag 

Kopie aan Inspecteur-generaal Voedsel en Warenautoriteit 

drs M.A. Ruys 

Postbus 43006 

3540 AA Utrecht 


