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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

            
                                                                                                                               
Aan: Deelnemers ROW/Algemeen Overleg, voorzitters ROW 
   
Datum   9 maart 2020 
Betreft  Gezamenlijke vergadering ROW/AO en ROW-voorzitters van 23 maart 

2021 
 
 
AGENDA 

  
 Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de gezamenlijke vergadering van het  
 Algemeen Overleg  en de ROW-voorzitters van het Regulier Overleg 

Warenwet op dinsdag 23 maart 2021. De vergadering vindt online plaats via 
Webex.  
 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorzitter van deze vergadering is hr mr. S. van Hoogstraten (Steven) 

 
 

1. Procedure digitaal vergaderen, voorstelronde en vaststelling agenda  
 

2. Mededelingen 
Jitske Janmaat zal zich voorstellen als nieuw mt-lid van directie VGP bij 
VWS. Zij vevangt voorlopig Victor Sannes die tijdelijk directeur is bij de 
directie COVID-vaccinaties. 
 

3. Evaluatie Regulier Overleg Warenwet 2016-2019 
Het ROW wordt volgens het protocol elke vier jaar geëvalueerd. De 
enquete is inmiddels uitgevoerd. De resultaten zijn verwerkt in een 
(concept)rapport (zie bijlage 1). Tjalda de Haas zal de belangrijkste 
uitkomsten toelichten. Samen met de ROW-voorzitters zullen deze 
resultaten besproken worden en er is ruimte voor aanvullende 
opmerkingen en persoonlijke ervaringen. 
 

4. Actieplan voedselveiligheid 
De dossierhouder zal een toelichting geven over de stand van zaken 
rondom twee punten uit het actieplan: 

1. Aanscherping eisen traceerbaarheid doormiddel van een 
beleidsregel voor artikelen 18,19 en 20 van de Algemene 
Levensmiddelenverordening. Het concept van deze beleidsregel is 
ten tijde van het versturen van deze agenda nog niet beschikbaar. 
Indien het concept vóór de vergadering beschikbaar is wordt deze 
nagezonden als bijlage. 

2. Voorbereiden invoering meldplicht private laboratoria. 
 
 

5. Rondvraag 
 

 
De secretaris, 
T.E.J. de Haas 
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