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Actieplan Voedselveiligheid 

- Stavaza meldplicht

- Stavaza traceerbaarheid 

Inhoud

20 juni 2019 | Food Law Event
24 februari 2020 | VWS 



MELDPLICHT BEDRIJVEN 

› Europees, ALV

› Voedselveiligheid

› Meldwijzer NVWA

› Naleving 

› Handhaving 

MELDPLICHT LABS

› Nationaal, Wet dier 

› Diervoederveiligheid 

› Meldwijzer NVWA

› Naleving 

› Handhaving 

Meldplicht: ‘2 modaliteiten’ 
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› Verantwoordelijkheid voor levensmiddelen: exploitanten van levensmiddelen bedrijven 

› Artikel 19.3 ALV  

“Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf stelt de bevoegde autoriteiten onverwijld in 

kennis als hij van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat een door hem in de

handel gebracht levensmiddel schadelijk voor de menselijke gezondheid kan zijn. Hij stelt de 

bevoegde autoriteiten in kennis van de maatregelen die hij heeft genomen om risico's 

voor de eindgebruiker te voorkomen en verhindert of ontmoedigt niemand om 

overeenkomstig de nationale wetgeving en de juridische praktijk, met de bevoegde autoriteiten 

samen te werken, indien hierdoor een risico in verband met een levensmiddel kan worden voorkomen, 

beperkt of weggenomen”

Melplicht bedrijven. Artikel 19 ALV. 
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Andere relevante definities. Artikel 3 ALV:

- exploitant van een levensmiddelen bedrijf 

- in de handel brengen 

- stadia van de productie, verwerking en distributie  

Melplicht bedrijven. 
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- Geen optimale naleving

- Overschrijdingen van wettelijke normen voor de chemische 
en microbiologische veiligheid die niet worden gemeld 

Waarom wordt lang niet alles gemeld door bedrijven? 
Hoe kan dit worden verbeterd? 

Melplicht bedrijven. 
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› Extra aandacht voor naleving meldplicht bedrijven  

- Aanscherpen/toelichting meldwijzer NVWA 

› Extra aandacht voor handhaving

› Meldplicht private laboratoria 

Mogelijke vervolgstappen
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Aanscherpen eisen (interne) 
traceerbaarheid
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› GFL artikel 18 (traceerbaarheid) 

Een exploitant moeten kunnen 
nagaan van wie hij zijn 
grondstoffen gekocht heeft en aan 
wie zijn hun producten heeft 
geleverd en op verzoek aan de 
bevoegde autoriteiten deze 
informatie verstrekken.

› GFL artikel 19 (recalls)

Een exploitant moet onverwijld
melding doen aan de autoriteiten 
van een onveilig product dat in de 
handel is gebracht.

Traceerbaarheid levensmiddelen

Guideline GFL
De traceringsregisters moeten in voldoende mate zijn geordend om ze "op afroep" ter 
beschikking te kunnen stellen, zonder dat de naleving van de verplichtingen van 
artikel 19 onnodig wordt vertraagd
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› NVWA: bedrijven hebben veel tijd nodig om de juiste 
traceerbaarheidsgegevens aan te leveren. Dit leidt bij 
terughaalacties tot vertraging.

– Fipronil

– Recent: Offerman, melk in loempiavellen 

Daarnaast:

› Grote omvang recalls

Probleem/aanleiding
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› Er is geen concrete tijdslimiet gekoppeld aan traceerbaarheid. 

› Interne traceerbaarheid is niet verplicht voor levensmiddelen

 voorstel (na gesprekken bedrijfsleven): een tijdslimiet van maximaal 4 
uur vaststellen (beleidsregel) voor het aanleveren van de juiste 
traceerbaarheidsgegevens in de keten en aan de NVWA.

Juridische basis voor aanscherping van het toezicht en interventiebeleid van 
de NVWA; 

én leidt tot aanscherping van de bedrijfsprocessen van de 
levensmiddelbedrijven...

Nader invullen wettelijke eisen
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NVWA

› 4 uurs norm opnemen in interventiebeleid en toezicht.

› Meldformulier NVWA recent aangepast. 

› Meldwijzer verbeteren.

› Zwakke schakels in de keten identificeren.

Bedrijfsleven

› Bedrijfsprocessen en kwaliteitssystemen inrichten op de 4-uurs norm.

› Periodiek traceerbaarheidsoefeningen doen.

› Omvang recalls beperken oa dmv systemen voor interne 
traceerbaarheid.

› Werken aan standaardisering productinformatie/-codes in de keten 
(fresh up stream).

› ...

Brede aanpak
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VWS:

› Eventueel op termijn invoeren verplichting interne 
traceerbaarheid voor levensmiddelen.

› Inzet/ontwikkelingen Europa (foodfraud, farm to fork)

“assess the need to reinforce the rules and guidance on 
traceability”

› Uitwerking door de Commissie volgt in 2020 en 2021

Brede aanpak
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Voor de zomer 2020

› Nader uitwerken voorstel introductie tijdslimiet 
traceerbaarheid (beleidsregel)

› LNV afstemming over diervoeders

› Brede aanpak voorbereiden met NVWA en het bedrijfsleven

Vervolgproces
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› Reactie op voorstel introductie tijdslimiet voor 
traceerbaarheid.

› Reactie op de onderdelen van de brede aanpak.

› Eventueel op termijn invoeren verplichting interne 
traceerbaarheid voor levensmiddelen.

Bespreekpunten
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