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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

                                                                                                                                               

Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen (DHL) en de 

hygiënecodehouders (zie verzendlijst) 

 

 

Datum   9 april 2014 

Betreft vergadering DHL 9 januari 2014 

 

VERSLAG 

 

 

 Verslag van het Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen van het 

Regulier Overleg Warenwet op donderdag 9 januari 2014  in de Lissa-

bonzaal (16.096) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Rijnstraat 50 te Den Haag. 

 

 Aanvang: 10.00 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plv. voorzitter hr R. Top 

secretariaat    hr B.J. Beer  

hr J.F.M. Beuger/NVWA 

hr O.F. Boersma/GEMZU*  

hr M.J.A. Bouwman/COKZ* 

Consumentenbond* 

mw H. Crielaard/CBL 

mw R. Gerlofsma/Douane Landelijk Kantoor* 

S. el Haroui/EZ* 

mw H.S. Horst/FNLI* 

hr M. Hennecken/EZ-PAV  

mw M. Hofstede/VWS-VGP 

mw H.S. Horst/FNLI* 

mw M. Hovenkamp/NZO* 

mw M. Kampman/FNLI 

hat L. van Loon/VNV/COV 

mw G. Mittendorff/NVWA 

hr R. van Noord/MVO 

mw E.W. Oosterom/VWA* 

mw E. Pronk/VNPI 

hr R. Siteur/CBL* 

hr G.T.J.M. Theunissen/VWS-VGP* 

mw S.H. Wewer/NBOV* 
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Hygiënecodehouders en anderen 

mw H. Arons/MOGroep Kinderopvang* 

hr A.W. Barendsz/VOTOB* 

mw N. Barkhof-Willemstein/NFI* 

hr  G. van den Berg/Jeugdzorg Nederland* 

hr  S. Beurskens/St. Wijninstituut Ned.* 

hr J. van Bruchem/Ned. Fruittelers Organisatie* 

Coöperatieve Visserij Organisatie*  

mw W.J.G. Colijn-Toering/NBOV 

mw E.M. Dirven/Veneca* 

hr  C. van Dooren/Voedingscentrum* 

hr F. van den Eijnden/Transport en Logistiek Nederland* 

hr  J.D. Gottschall/Ned. Aardappel Organisatie* 

hr M. de Graaf/Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel 

mw P. van de Graaff/Kon.Ver.het Comité van Graanhandelaren* 

mw C. ter Haar/VBZ* 

mw C. Hagen/ANEIVEI 

mw A.M. Hardy MSc/Def-CEAG 

hr M. den Hartog/NEPLUVI 

hr M. Heemskerk/AGF Detailhandel 

hr W. Heiwegen/Productschap Dranken* 

mw C. Hoegen- van Tiel/Actiz* 

mw H. Hol/VNPI* 

hr F.A. Hoozemans/EVO* 

mw P.C. Houtsma (plv. mw H.B. Bruil)/Nederlands Bakkerij Centrum 

hr H. Hulshof (plv. hr J. Rijk)/KNS 

hr J.W. de Jong /Ned. Bond v. Poeliers en Wildhandelaren* 

KBC (heren F. Kok en P.C.M. Keinemans) 

hr A.J.M. Klaassen/Dutch Produce Association* 

hr  W.J.M. Klessens/COV* 

mw S. Kliphuis-Schotsman/Suikerstichting Nederland* 

hr E. Krijt/NOC-NSF* 

mw E. de Kruif/KHN 

mw N. Leonards /NVB* 

hr M. Logtenberg/De Groene Belangenbehartiger B.V.* 

H. Moens/Veld Koeltechniek* 

hr R. Oost/Productschap Zuivel 

Producentenorganisatie Nederlandse Mosselcultuur* 

mw N. Quaedvlieg/Pruductschap Tuinbouw 

hr J.A.S.J. Razenberg/NVZ* 

hr J. de Rooij/Nederlandse Oestervereniging* 

F. van Rooij/Profi* 

hr I. Rook/MOGroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening* 

hr  F. van der Sar (plv. hr Soons)/Co-more ( 

hr H.L. Schippers/Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde* 

hr  J.N. Schouwenburg/PVE* 

Vereniging Nederlandse Visdetailhandel* 

Hr J. Vogelaar (plv. hr H.E. Steinmann)/Centraal Bureau voor de Rijn- en 

Binnenvaart  

mw W.P. van der Vossen-Wijmenga/Voedingscentrum 

hr  M.E.J. de Vreeze/NEN 

 

* = afwezig 
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1.  Voorstelronde en vaststelling van de agenda 

 

De plaatsvervangend voorzitter legt uit dat hij graag dit overleg voor de 

tweede keer wil voorzitten, maar dat hij nog steeds geen specifieke kennis 

op het hygiëneterrein heeft. 

 

Tijdens de voorstelronde meldt Margreet Hofstede dat zij sinds kort bij 

VWS/VGP het dossier hygiënecodes over heeft genomen van Maaike van 

Beek.  

 

Agendapunt 6 zal op verzoek van de vertegenwoordigers van het KBC na 

agendapunt 3 worden behandeld. 

 

2. Mededelingen 

 

Er zijn geen vragen met betrekking tot de schriftelijke behandeling van de  

codes (voor zorginstellingen, woonvormen en defensie) die door het Voe-

dingscentrum zijn ingediend. De voorzitter stelt vast dat deze codes vol-

doende in ROW-verband zijn behandeld en ter goedkeuring kunnen worden 

voorgelegd aan de minister van VWS. 

 

3. Start evaluatie en vernieuwing hygiënecodes 2014 

 

 Mittendorff heeft in overleg met VWS het toegezonden conceptdiscussiedo-

cument opgesteld. Met enige regelmaat dienen hygiënecodes geëvalueerd 

en zonodig vernieuwd te worden. In het verleden is voorafgaand aan een 

nieuwe evaluatieronde een document opgesteld met de uitgangspunten 

voor de evaluatie/vernieuwing. Voor het nu ter tafel liggende document is 

gebruik gemaakt van het evaluatiedocument uit november 2006. De be-

doeling is om in deze vergadering overeenstemming te bereiken over het 

nieuwe document en hierin dus de gezamenlijke uitgangspunten vast te 

leggen. 

 

 De voorzitter bedankt Mittendorff voor het opstellen van het document en 

vraagt de vergadering of er algemene opmerkingen zijn naar aanleiding 

van de inleiding en het document. 

 

 Beuger wijst erop dat kadercodes wel kunnen bestaan, maar dat deze juri-

disch geen wettelijke status (meer) hebben. Zo zal de Nederlandse Brou-

wers organisatie wel een kadercode opstellen, maar deze zal alleen als een 

intern document zonder formele status gebruikt gaan worden. (Aanpassen 

op pagina 1.) 

 

 Hennecken wijst op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ministers 

van EZ en VWS ten aanzien van de voedselveiligheid en de goedkeuring 

van hygiënecodes. Voor het eerste deel van de productie van vlees is EZ 

verantwoordelijk (fok, slacht, uitsnijden en opslag). Wat betreft de evalua-

tie van codes is EZ nog niet zover, maar spreker zou wel zo goed mogelijk 

bij het VWS-traject willen aansluiten. Hij wijst in dit verband ook nog op 

codes in de diervoedersector en voor dierlijke bijproducten. In het verleden 

zijn wel codes door de minister van EZ goedgekeurd, waarin ook processen 

waren beschreven waarvoor de minister van VWS verantwoordelijk was. 

Een goede samenwerking/afstemming tussen EZ en VWS is dus van be-

lang.  

 

 Vervolgens wordt het document per pagina doorgenomen. 

 

 Pagina 1. 

 Geen verdere opmerkingen. 
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 Pagina 2. 

Punt 4. Er moet verwezen worden naar de juiste link van de website. 

  

 Punt 6. Volgens Hennecken ontbreekt er wetgeving. Hij wijst vervolgens op 

wetgeving zoals voor de varkenssector die nog nader moet worden 

ingevuld.  

  

  Mittendorff verwijst naar punt 9 en Beuger vult aan dat de goed-

keuringsbevoegdheid van de minister beperkt is. Deze is in de wet-

geving nauwkeurig vastgelegd. In een code kunnen echter meer 

zaken worden opgenomen en uitgewerkt (is vaak overzichtelijker 

voor de gebruikers), maar de ministeriële goedkeuring geldt dus 

niet voor dit soort passages. 

 

Op een vraag van Oost over de verplichting tot het opnemen van 

een concordantietabel antwoordt Beuger dat die blijft bestaan. 

 

Punt 9. Het opnemen van allergenen in de opsomming heeft volgens De 

Kruif alleen betrekking op het omgaan met allergenen en niet op 

de verstrekking van informatie hierover. 

 

 Beuger beaamt dit. Verder merkt spreker op dat verordening (EG) 

853/2004 alleen relevant is voor bedrijven die een “veterinaire er-

kenning” hebben (bijvoorbeeld voor een bakkerij die een erkenning 

heeft voor het verwerken van vlees in worstenbroodjes). 

Spreker denkt dat het de voorkeur verdient als EZ en VWS zoveel 

mogelijk gezamenlijk optrekken en proberen te komen tot een ge-

lijkluidend document. Als hierbij een zekere fasering nodig is (EZ is 

bijvoorbeeld nu nog niet toe aan evaluaties), dan is dat uiteraard 

prima.  

 

Volgens Hennecken is het nu ter tafel liggende document wel erg 

toegespitst op de VWS-problematiek. 

 

De voorzitter trekt de conclusie dat VWS en EZ in overleg met de 

NVWA verder zullen kijken hoe één en ander het beste op elkaar 

kan worden afgestemd. De andere ROW-deelnemers zullen over de 

resultaten hiervan worden geïnformeerd. 

 

Pagina 3. 

Punt 10. Op voorstel van Den Hartog wordt besloten het woord ”indien” 

(eerste zin) te schrappen, aangezien het gaat om een verplich-

ting. 

 

 Volgens Quaedvlieg passen “virussen” niet in deze opsomming. 

 

 Van Loon deelt deze opvatting en geeft aan dat dit onderdeel 

thuis hoort in de risico-analyse. 

  

 Mittendorff stemt in met deze zienswijze. 

 

 Beuger wijst erop dat CCP in het Nederlands vertaald moet wor-

den als Kritisch Beheers Punt ( centraal staat het beheersen en 

het heeft niets te maken met het controleren). 

 

 De vergadering onderschrijft deze zienswijze. 

 

Pagina 5. 
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 Op een vraag van Van Loon over wat “efficiënte bewakingsprocedures” zijn, 

antwoordt Beuger dat deze term onjuist is en vervangen moet worden door 

“effectief”.  

 

 Pagina 7 en 8. 

 Mittendorff wijst erop dat de tekst die onder bijlage 1 is opgenomen in 

2011 in ROW-verband is besproken en dat daar toen overeenstemming 

over  is bereikt. 

 

 Op de vraag van Quaedvlieg of bedrijven bekend zijn met het daar ge-

noemde interventiebeleid van de NVWA, antwoordt Beuger dat dit ook in 

ROW-verband is besproken en dat dit vervolgens door de NVWA gecom-

municeerd is met de branche-organisaties. 

 

 Pagina 9. 

 Door de NVWA is in de ROW-bijeenkomst van april 2012 een presentatie 

over virussen gegeven en de codehouders zijn door de NVWA ondersteund 

bij het doorvoeren van aanpassingen op dit terrein, aldus Mittendorff. Door 

de NVWA zal nog een concreet voorstel voor de verdere ondersteuning 

worden gedaan, dat ook in ROW-verband zal worden rondgezonden. 

Spreekster verwacht dit voorstel over een maand gereed te hebben. Dan 

zal tevens een voorstel worden gedaan voor de invulling van Bijlage 3.   

 

 Pagina 11. 

 Colijn wijst erop dat in de hygiënecode voor de zorginstellingen de moge-

lijkheid is opgenomen om producten op te slaan bij 2 °C. 

 

 Mittendorff meldt dat het altijd mogelijk is producten langer te bewaren bij 

een lagere temperatuur, mits hieraan onderzoek ten grondslag ligt waaruit 

blijkt dat dit in het concrete geval veilig mogelijk is. 

 

 De Kruif vraagt hoe het staat met het onderzoek naar de mogelijke verlen-

ging van de ongekoelde bewaartijd van 2 naar 4 uur. Mocht één en ander 

tot wijzigingen leiden, dan zullen deze ook hier moeten worden opgeno-

men. 

 

 De voorzitter sluit de discussie af en geeft aan dat het document nog op 

een paar punten zal worden aangepast. Na invulling van de nog ontbre-

kende passages zal er nog een in principe schriftelijk reactieronde worden 

gehouden. Daarna zal het document definitief zijn en bekend gemaakt 

worden. 

 

 

4. Concept hygiënecode voor bierbrouwerijen opgesteld door het Klein Brou-

werij Collectief 

 

 Keinemans geeft een korte toelichting op het ontstaan van deze code. De 

grote Nederlandse brouwerijen hebben geen behoefte meer aan de huidige 

code, maar kleine brouwerijen nog wel . Het KBC heeft deze nieuwe versie 

van de code opgesteld en heeft hierbij veel overlegd met en steun gehad 

van de NVWA. 

 

 Steinmann vraagt of er ook is nagedacht over de aanvoer van de brou-

wersgerst. 

 

Keinemans antwoordt dat dit onderwerp niet is opgenomen, omdat hieraan 

geen behoefte bestond. Deze problematiek is immers al in een andere code 

voor mouterijen geregeld.  
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Colijn vindt het wat vreemd dat in § 6.6 de klapflesinstallatie wordt ge-

noemd, terwijl zo’n systeem in kleine brouwerijen niet erg gangbaar zal 

zijn. 

 

Keinemans antwoordt dat de wat grotere kleine brouwerijen soms wel over 

zo’n systeem beschikken en daarom het dus toch is opgenomen. 

 

Beuger complimenteert het KBC met de gedegen code die men tot stand 

heeft gebracht. 

 

De voorzitter stelt vast dat de code voldoende in ROW-verband is behan-

deld en ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de minister van VWS. 

 

  

5. Mogelijke overdracht van hygiënecodes aan andere beheerders 

 

 Hofstede heeft een aantal overleggen gehad met vertegenwoordigers van 

product- en bedrijfschappen die tevens beheerder zijn van één of meer hy-

giënecodes. Voor de meeste codes is inmiddels een nieuwe beheerder ge-

vonden. De verwachting is dat dit voor alle codes zal lukken. 

 

 Hennecken meldt dat hetzelfde geldt voor de door EZ goedgekeurde codes. 

 

 Op voorstel van de voorzitter zal VWS een bijgewerkte lijst opstellen waar-

in wordt aangegeven welke codes er zijn en wie de (nieuwe) beheerder er-

van is. 

 

 De Vreeze geeft een korte toelichting op de werkwijze van NEN en hoe 

deze organisatie behulpzaam kan zijn bij het opstellen en beheren van hy-

giënecodes. Het gaat hierbij met name om de ondersteuning van het pro-

ces en niet om het leveren van inhoudelijke kennis. Met vergelijkbare sys-

temen is in het verleden de nodige ervaring opgedaan. 

 

 Beuger denkt dat NEN een nuttige functie bij het proces van hygiënecodes 

kan vervullen en dat hiervoor binnen de wetgeving ook voldoende ruimte 

is. 

 

 De voorzitter bedankt De Vreeze voor zijn toelichting. Het is goed dat de 

ROW-deelnemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van NEN. 

 

 De Graaf merkt op dat er uiteraard ook nog andere organisaties zijn die bij 

de opstelling van hygiënecodes behulpzaam kunnen zijn. 

 

 

6. Concept hygiënecode voor pakstations, verzamelaars en grossiers van 

eieren opgesteld door PPE en ANEVEI 

 

 Hagen geeft aan dat de huidige code al behoorlijk oud is (2002) en dat er 

behoefte was aan vernieuwing. Vanaf 1 januari 2014 heeft de ANEVEI het 

beheer van de huidige code overgenomen van het PVE en is gewerkt aan 

een nieuwe versie van de code. Over de nu ter tafel liggende concepttekst 

is contact geweest met de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren, 

onderdeel van het COKZ), maar niet met de NVWA. Dit laatste zal alsnog 

gaan gebeuren. 

 

 Beuger zegt dat hij nu geen oordeel over de code kan geven. Hij zal uit-

zoeken welke organisatie het officiële advies over deze code aan VWS zal 

uitbrengen. 

 



 

 

 

Pagina 7 van 7 

 De voorzitter stelt vast dat de code voldoende in ROW-verband is bespro-

ken en na afstemming tussen de NVWA en de NCAE ter goedkeuring kan 

worden voorgelegd aan de minister van VWS.  

 

7. Vaststellen nieuwe vergaderdata voor ROW/DHL-bijeenkomsten in 2014 

(indien hieraan behoefte bestaat) 

 

 Na een korte discussie wordt besloten dat de secretaris in overleg met de 

voorzitter een nieuwe (voorlopige) vergadering zal plannen (omstreeks mei 

2014). 

 

 

8. Rondvraag 

 

- Op een vraag van Pronk over allergenen mede in relatie tot veror-

dening (EU) 1169/2011 antwoordt Mittendorff dat het verschaffen 

van informatie over allergenen geen onderdeel is van een hygië-

necode. Uiteraard kan de code hieraan wel aandacht besteden, 

aangezien dit gemakkelijk kan zijn voor de gebruiker van de code. 

De NVWA heeft hierover verder inhoudelijk (nog) geen standpunt 

ingenomen. 

 

Van der Vossen merkt op dat in de hygiënecode voor de zorginstel-

lingen wel een verwijzing naar verordening (EU) 1169/2011 is op-

genomen. Er is echter niets opgenomen over de verdere uitvoe-

ring. In de risico-analyse zijn de allergenen wel meegenomen. 

  

Colijn wijst op hetgeen in de ROW/DEL-bijeenkomst in november 

2013 is besproken. De verwachting is dat er nog nader overleg 

over de verdere uitvoering van de allergenenvermelding bij niet- 

voorverpakte producten zal plaats vinden tussen de horeca, de 

ambachtelijke sector en de NVWA/VWS. 

 

De Kruif benadrukt dat met betrekking tot allergenen de risico-

analyse en de informatieverstrekking goed gescheiden moeten 

worden gehouden. 

 

- Mittendorff wijst erop dat de hoogte van de retributie voor o.a. 

herinspecties per 1 januari 2014 (behoorlijk) is verhoogd. Na een 

schriftelijke waarschuwing zal de digitale afhandeling €50,- gaan 

kosten (was gratis). Voor notoire overtreders zal de retributie voor 

herinspectie snel kunnen oplopen. Het nieuwe systeem zal o.a. 

door middel van een folder voor ondernemers worden toegelicht. 

Ook op de website van de NVWA is hierover meer informatie te 

vinden. Het is vervelend dat de verhoging pas eind 2013 in de 

wetgeving is opgenomen. De voorlichting heeft hierdoor niet opti-

maal kunnen zijn, maar oude overtredingen zullen nog op de oude 

wijze worden afgehandeld.  

 

 De voorzitter bedankt eenieder voor de constructieve bijdrage en discussie 

 en sluit om 11.45 uur de vergadering. 

 

  

 

 de secretaris, 

  
 B.J. Beer 


