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VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE 
 

HET GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE LANCEERT EEN 

ANONIEME KLOKKENLUIDERSSITE VOOR HET MELDEN VAN 
VOEDSELVEILIGHEIDSINCIDENTEN 

 
De nieuwe online site zal iedereen die werkzaam is in de voedsel- en drankenindustrie waar 

ook ter wereld helpen om ernstige voedselveiligheidsincidenten te melden zonder het risico 
te lopen te worden geïdentificeerd. 

 

(Wenen, Oostenrijk) 9 augustus 2021 - Het Global Harmonization Initiative (GHI) is 
verheugd de lancering aan te kondigen van de Whistleblower Food Safety Incident 

Report Site. Deze is te vinden op: https://whistle.globalharmonization.net,  voor iedereen, 
in elk land, die werkzaam is in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.  

 

"Over de hele wereld durven de meeste werknemers in de voedingsindustrie informatie over 
veiligheidsproblemen niet extern te melden vanwege de gevolgen als hun werkgever 

erachter komt wie ze zijn. Sommige werknemers volgen hun geweten en het gevolg is dat 

ze, terwijl ze mensen voor schade behoeden, vaak hun baan verliezen en mogelijk nog 
ergere gevolgen ondervinden. Dat is nog steeds het lot van veel klokken-luiders. Daarom 

heeft het GHI een anonieme meldingssite voor voedselveiligheids-incidenten ontwikkeld. De 
nadruk ligt op anoniem en we hebben op website gebaseerde privacywaarborgen genomen 

om dit te garanderen. Tijdens het invullen van de online melding wordt de melder er ook 

regelmatig aan herinnerd niets te vermelden waardoor hij kan worden geïdentificeerd", 
aldus Huub Lelieveld, voorzitter van het GHI.  

  
Elke dag en overal levert de voedings- en drankenindustrie veilige, gezonde en lekkere 

producten aan de wereldbevolking. Soms worden echter per ongeluk of in sommige 

gevallen met opzet levensmiddelen geproduceerd die niet aan de vereiste veiligheids-eisen 
voldoen. Dit is een ernstig probleem dat GHI graag wil helpen voorkomen. 

 

Voedselveiligheidsproblemen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en kunnen de 
consument schade toebrengen, in het ergste geval zelfs de dood. Voedselveiligheids-

problemen vormen een bedreiging voor de wereldbevolking en kunnen verhinderen dat 
mensen toegang hebben tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel. In elk land neemt het 

aantal meldingen van incidenten op het gebied van voedselveiligheid toe, naar wordt 

aangenomen voornamelijk als gevolg van verbeterde bewakings- en meldingssystemen. 
Ook het toegenomen voedselveiligheidsbewustzijn van de consumenten en van de mensen 

die werkzaam zijn bij de productie, verwerking en levering van levensmiddelen en dranken, 
is van nut. De gerapporteerde voedselveiligheidsincidenten zijn echter slechts het topje van 

de ijsberg. Aan het zicht onttrokken zijn vele niet-gemelde voorvallen die elke dag in elk 

land van de wereld plaatsvinden.  
 

In ernstige gevallen kunnen voedselveiligheidsproblemen te wijten zijn aan onzorgvuldige 

praktijken, d.w.z. het niet volgen van procedures, of het ontbreken van de juiste processen. 
Ook criminele geesten zijn een belangrijke oorzaak van voedsel-veiligheidsproblemen. 

Opzettelijke frauduleuze activiteiten omvatten het gebruik van inferieure of verboden 

https://whistle.globalharmonization.net/


 

ingrediënten om de winst te verhogen, en dit alles met het risico dat de consument schade 
wordt berokkend. 

 
De waarden en de wetgeving inzake voedselveiligheid zullen van land tot land verschillen. 

De nationale regeringen handhaven deze op verschillende manieren. In sommige landen 

bestaan ook officiële nationale klokkenluidersregelingen. Deze zijn bedoeld voor mensen die 
bezorgdheid over voedselveiligheid willen melden. De mate van bescherming die deze 

regelingen de klokkenluiders kunnen bieden, verschilt. 

 
Zelfs met de mate van bescherming die sommige landen bieden, kunnen mensen nog 

steeds bang zijn voor klokkenluidersregelingen, vooral wanneer zij kunnen worden 
geïdentificeerd. Daarom en omdat er steeds meer behoefte is aan een snelle signalering 

van voedselveiligheidskwesties, heeft GHI een gemakkelijk toegankelijk online meldings-

instrument opgezet - de Whistleblower Food Safety Incident Report Site. Deze online 
site kan worden gebruikt door iedereen die werkzaam is in de voedsel-voorzieningsketen, in 

welk land ter wereld ook, en die zich zorgen maakt over de veiligheid van een product of 
proces binnen een levensmiddelenbedrijf. Het belangrijkste is dat hij anoniem is. De site is 

momenteel beschikbaar in het Engels, maar zal binnenkort ook in de plaatselijke talen 

beschikbaar komen.  
 

Alle meldingen van ernstige incidenten die GHI ontvangt, worden geëvalueerd door een 
team van deskundigen op het gebied van voedselveiligheid. Voor de meldingen die door 

GHI als "ernstig" worden aangemerkt (d.w.z. die de consument ernstige schade kunnen 

berokkenen), zal GHI de lokale autoriteiten in het betrokken land op de hoogte brengen en 
vragen een onderzoek in te stellen. De site wordt gelanceerd samen met een 

bewustmakingscampagne in de sociale media voor mensen die in de levensmiddelen- en 

drankenindustrie werken, om ernstige veiligheidsproblemen die zij hebben te melden. Zie 
figuur hieronder. 

Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

 
Het Global Harmonization Initiative (GHI) is een internationaal netwerk van individuele 

wetenschappers en wetenschappelijke organisaties die samenwerken om de harmonisatie van 

wereldwijde regelgeving en wetgeving op het gebied van voedselveiligheid te bevorderen door middel 

van goede wetenschap. GHI pleit voor een wetenschappelijk onderbouwde wereldwijde harmonisatie 
van de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, waardoor handelsbelemmeringen die 

zich voordoen als bescherming van de voedselveiligheid worden weggenomen en de honger in de wereld 

wordt teruggedrongen en de voedselzekerheid voor iedereen toeneemt. GHI is een non-profitorganisatie 

die geregistreerd is in Wenen, Oostenrijk. Voor meer informatie, bezoek www.globalharmonization.net. 

http://www.globalharmonization.net/

