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Inspectiereglement Zelfcontrole 

Houwers Groep  

 

 

Inleiding: 

 

Zelfcontrole is een vorm van horizontaal toezicht, waarbij een bedrijf, werkzaam op basis van een 

goedgekeurde branche hygiënecode zich laat controleren op naleving hygiënecode en indien van 

toepassing aanvullende wetgeving bij levering aan derden. Houwers Groep is een inspectiebedrijf 

geaccrediteerd op basis van de ISO/IEC 17020:2012 onder registratienummer I243, ten aanzien van de 

branche hygiënecodes: horeca, catering, ijs, CBL, zorginstellingen, Brood- banketbakkerij, Poelier, 

AGF detailhandel en snijbedrijven. Naast geaccrediteerde inspecties worden ook inspecties uitgevoerd 

op basis van andere (hygiënecodes) die niet onder accreditatie vallen. De structuur en werkmethoden 

van geaccrediteerde en niet geaccrediteerde inspecties zijn gelijk. 

 

 

Houwers Groep Zelfcontrolesysteem NVWA: 

 

Overheidstoezicht geeft ruimte aan zelfcontrolesystemen. Doel van het Houwers Groep 

Zelfcontrolesysteem NVWA is vertrouwen te geven met betrekking tot voedselveiligheid aan 

consument en overheid. Bedrijven die voldoen aan de inspectienorm bij de Houwers Groep worden 

gepubliceerd op het internet en aangemeld bij de NVWA.  

 

De consument kan real-time de goed presterende bedrijven uit zijn buurt inzien. Bedrijven geven 

vooraf goedkeuring om deel te nemen aan het Houwers Groep Zelfcontrolesysteem NVWA. 

 

De NVWA heeft te kennen gegeven vertrouwen te hebben in ‘groene’ bedrijven uit het Houwers 

Groep Zelfcontrolesysteem NVWA en maakt hiervan gebruik in het verder openbaar maken van 

inspectiegegevens. Voor formulebedrijven heeft de NVWA vertrouwen wanneer 90% van alle locaties 

van de formule voldoen aan de Houwers Groep  – inspectienorm, zonder ‘rood’. Wanneer bedrijven in 

de formuleaanpak van de NVWA vallen, worden ‘groene’-resultaten vanuit de Houwers Groep 

overgenomen voor de NVWA-steekproef.   

 

 

Algemene voorwaarden inspecties:  

 

 Deelnemende bedrijven of deelnemende formules sluiten een contract af met Houwers Groep; 

 Alle inspecties vinden onaangekondigd plaats; 

 Een inspectie is pas afgerond wanneer ook het verbeterplan is besproken en afgemeld;  

 Het deelnemende bedrijf geeft toestemming tot uitwisseling van informatie tussen de NVWA en 

Houwers Groep; 

 Tenminste jaarlijks vindt er een inspectie plaats, bij onvoldoende resultaat volgt een verplichte 

hercontrole binnen 6-10 weken; 

 Bij één bezoek per jaar vindt bij Vn van de groene bedrijven een onverwachts verificatiebezoek 

plaats op verbeterpunten, temperatuur, hygiëne en plaagdieren;  

 Onvoldoende resultaat bij dit verificatiebezoek geeft verplichting tot een volledige hercontrole; 

 Microbiologisch onderzoek ter verificatie van het proces inzake eigen bereiding, jaarlijks bij Vn 

van groene locaties,  

 Er vindt een herbemonstering plaats wanneer een product ernstig afwijkt van de richtwaarde norm; 

 Houwers Groep behoudt zich het recht voor om doormelding naar de NVWA op te schorten bij 

startende deelnemers; 

 Houwers Groep behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende score of bij beëindiging contract 

de doormelding naar de NVWA te verwijderen.  
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Werkwijze uitvoering inspecties: 

 

 Bedrijven worden geïnspecteerd op basis van een goedgekeurde branche hygiënecode en indien 

van toepassing met aanvullende processen en/of aanvullende wetgeving bij levering aan derden; 

 De werkmethoden van Houwers Groep zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek; 

 De inspectie wordt uitgevoerd door gekwalificeerde onafhankelijke inspecteurs; 

  Inspectierapporten worden op het intranet.houwersgroep.nl vrijgegeven achter een afgeschermde 

  login;  

 Ondernomen acties op verbeterrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden; 

 De inspecteur is bevoegd tot het nemen van monsters ter verificatie van het bedrijfsproces. Dit 

middel wordt ingezet wanneer het relevante informatie kan leveren met betrekking tot de 

beheersing van het proces. Een monsteruitslag is een geïntegreerd onderdeel in de beoordeling van 

het inspectieresultaat en de vermelden op de NVWA-lijst.  

 

 

Geldigheid reglement: 

Dit reglement is van toepassing op deelnemende bedrijven die werken volgens een goedgekeurde 

geldige Nederlandse hygiënecode. Eens in de drie jaar vindt een evaluatie van het reglement plaats. 

 

Geldigheid deelname Houwers Groep Zelfcontrolesysteem NVWA: 

Doormelding naar de NVWA blijft gehandhaafd tijdens de loop van het contract en bij tenminste 1 

inspectie per jaar die voldoet aan inspectienorm. Bij kennisname dat de naleving van de 

hygiënevoorschriften in een locatie ernstig tekort schiet, zal Houwers Groep de doormelding naar de 

NVWA beëindigen. Herplaatsing kan plaatsvinden wanneer zij op basis van meerdere inspecties de 

overtuiging heeft dat de locatie weer aan de voorwaarden voldoet. 

 

Geheimhoudingsplicht: 

In het kader van deze zelfcontrole-systematiek zullen tussen NVWA en Houwers Groep alleen 

gegevens van de groene bedrijven worden uitgewisseld. 

 

Toezicht NVWA bij het Houwers Groep Zelfcontrolesysteem NVWA: 

De NVWA kan een inspectie uitvoeren middels een steekproef onder de deelnemers ter verificatie van 

het Houwers Groep Zelfcontrolesysteem. Bij een steekproefcontrole op de Houwers Groep wordt de 

betreffende locatie ter plaatse goed geïnformeerd. Houwers Groep geeft de NVWA de gelegenheid om 

naar eigen inzicht een bureau audit uit te voeren op de toepassing van dit reglement.  

 

 

 


