  
PERSBERICHT  
  
  
  
Kaatsheuvel,  22  juli  2015  
  
  
Op  22  juli  2015  is  de  VAVI,  Vereniging  voor  de  Aardappelverwerkende  Industrie,    
officieel  toegetreden  tot  Stichting  Riskplaza.  De  VAVI  behartigt  de  belangen  van  zeven  
ondernemingen  in  Nederland  op  het  gebied  van  o.a.  de  Europese  
levensmiddelenwetgeving,  voedselveiligheid  en  duurzaamheid.  
  
“Op  dit  moment  is  de  aardappelverwerkende  industrie  in  Nederland  met  duurzame  
kwaliteit  op  weg  naar  de  wereldtop.  En  aangezien  Riskplaza  na  het  opheffen  van  de  
productschappen  begin  2014  en  de  daarop  volgende  privatisering  ook  in  toenemende  
mate  gaat  internationaliseren,  is  dit  voor  ons  een  goede  aanleiding  om  toe  te  treden  als  
lid  van  de  Stichting”  aldus  de  heer  ir.  J.J.  Leerssen,  secretaris  VAVI.    
  
De  Riskplaza-‐databank  zorgt  ervoor  dat  er  op  een  efficiënte  wijze  gebruik  gemaakt  kan  
worden  van  de  gezamenlijke  waarheid  en  eventuele  discussies  met  de  NVWA  en  de  CI’s  
kunnen  worden  voorkomen  over  welke  gevaren  in  ingrediënten  kunnen  zitten.  
  
Wij  verwachten  dat  de  toetreding  diverse  voordelen  zal  bieden  aan  de  leden,  denk  
hierbij  aan  zeggenschap  in  de  inhoud  van  de  database  en  het  auditreglement,  
verminderd  toezicht  van  de  NVWA  op  grondstofgevaren,  een  betere  borging  van  de  
voedselveiligheid  op  ingrediënten  en  natuurlijk  een  korting  voor  de  aangesloten  leden  
op  een  lidmaatschap  van  Riskplaza.    
  
Uit  deze  samenwerking  verwachten  we  een  vergroting  van  de  internationale  belangen  
behartiging  van  de  VAVI-‐leden.  Er  is  een  ontwikkeling  in  gang  gezet  van  nauwere  
samenwerking  van  de  VAVI  met  de  Federatie  voor  de  levensmiddelenindustrie,  FNLI  in  
Den  Haag  en  met  de  Europese  aardappelverwerkende  organisatie,  de  EUPPA  in  Brussel,  
o.a.  om  de  belangenbehartiging  van  onze  leden  te  optimaliseren,  ook  op  het  gebied  van  
voedselveiligheid  en  gezondheid.  En  de  toetreding  van  de  VAVI  tot  Riskplaza  sluit  hier  
naadloos  op  aan.”    
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