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Uw brief

Geachte hygienecodehouders,
Bijgaand zend ik u het definitieve evaluatiedocument voor de herziening van de
hygienecodes. Dit evaluatiedocument is in overleg met u opgesteld en in het
ROW/DHL behandeld. De hygienecodes van vóór 1 januari 2013 dienen te warden
herzien aan de hand van de criteria die in het evaluatiedocument zijn opgenomen.

Bijlage( n)

Correspondentie uits!uitend
richten aan hat retouradres
met vermelding van de
datum en hat kenmerk van
daze brief.

De procedure voor de herziening verloopt hetzelfde als de goedkeuring van een
nieuwe hygienecode. U herziet de code op basis van de criteria ult het bijgevoegde
evaluatiedocument en legt de herziene code voor aan de NVWA. Na voldoende
afstemming met de NVWA, wordt deze voorgelegd aan het ROW. Daarna kan het
ter goedkeuring aan de Minister van Economische Zaken dan wel aan de Minster
van VWS warden voorgelegd. Hygienecodes die gericht zijn op primaire fasen (o.a.
vlees, diervoedersector, dierlijke bijproducten) vallen onder de Minister van EZ en
hygienecodes die gericht zijn op vervolgfasen in de Ievensmiddelenketen warden
aan de Minister van VWS voorgelegd. Ongeacht welk ministerie goedkeuring
verleent worden de codes besproken in hetzelfde ROW/DHL. Daar waar sprake is
van een ‘gecombineerde’ code, waar zowel onderwerpen voor EZ als onderwerpen
voor VWS in staan, zal dit duidelijk herkenbaar in de code moeten worden
vermeld.
Gezien het belang van enige spreiding bij het voorleggen van de herziene
hygienecodes aan de NVWA en het bespreken ervan in het ROW, verzoek ik u zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 oktober 2015 aan het secretariaat van het
ROW uw voorkeur door te geven inzake bet tijdstip waarop u verwacht dat de
herziene hygienecode besproken kan worden in het ROW/DHL.
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Voor verder vragen kunt u contact opnemen met Janneke Leek
(ig Ieek@minvws.nl).
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Met vriendelijke groet,

Kenmerk
797832-139354-VGP

de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming
en Preventie,

cr

drs. M.C. Beens
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