
 

 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres: 

Rijnstraat 50 

2515XP Den Haag 

(Hoftoren) 

 

T 070 340 79 11 

F 070 340 55 54 

www.rijksoverheid.nl  
 

Dossierhouders 

VWS-thema’s: 

Gijs Theunissen 

gt.theunissen@minvws.nl  

T 070 340 6636 

EZ-thema’s: 

Martin Hennecken 

m.hennecken@minez.nl  

T 070 378 4289 

 

Ons kenmerk 

VGP/140402 CWG Hygiëne 

 

 

Secretariaat ROW 

dienstpostbusROW-

EU@minvws.nl 

 

 www.row.minvws.nl  

Via deze website kunt u zich 

aanmelden voor de gratis 

ROW-nieuwsbrief. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

 

  

 

Verslag van de vergadering van de EG-Commissiewerkgroep 

Implementatie hygiënemaatregelen gehouden op: 19 maart 2014. 

 

 

Datum  : 19 maart 2014 

Commissie : Dhr. De Smet  

  Dhr. Ottevanger 

Ned.Delegatie  : Dhr. Jelsma (NVWA) 

   

 

 

1. Voedselketeninformatie en lijst erkende inrichtingen. 

 

Document: Amendment to Regulation (EC) No 2074/2005 as regards model 

documentation for Food Chain Information and as regards lists of approved 

establishments. 

 

De Commissie licht het document voor het onderdeel voedselketeninformatie toe. 

Opmerkingen van de vorige vergadering zijn verwerkt. Met name Finland heeft nog 

veel opmerkingen, met name om de tekst te verduidelijken. Enkele lidstaten 

vragen of een lidstaat naast dit modeldocument eisen kan stellen aan informatie 

van koppels uit andere lidstaten. Commissie antwoordt dat dit een modeldocument 

voor intra-verkeer is; op nationaal niveau mogen er items aan worden toegevoegd. 

Commissie zal relevante opmerkingen verwerken en komt met een nieuw voorstel. 

Ook het onderdeel lijst van erkende inrichtingen wordt toegelicht. Het is de 

bedoeling om in de toekomst deze lijst omtrent het ontsluiten van de erkende en 

geregistreerde bedrijven, vallend onder Verordening (EG) 853/2004, via TRACES 

uit te gaan voeren. De Commissie geeft aan dat het ontsluiten via TRACES geen 

verplichting zal worden, maar hoop op een grote deelname van de lidstaten op 

vrijwillige basis. 

 

2. Trichinella 

 

Document: Amendment of Council Directive 64/432/EEC as regards model 

certificate for intra-Union trade (related to Trichinella). 

 

In verband met nieuwe wetgeving per 1 juni 2014 bestaat de mogelijkheid om op 

basis van  “controlled housing conditions” tot een lagere frequentie van 

monstername op Trichinella over te gaan. Commissie stelt de vraag hoe informatie 

m.b.t van “controlled housing conditions” bij het transport van varkens bij intra-

verkeer meegezonden zou moeten worden. Commissie heeft drie mogelijkheden: 

1 met het certificaat voor inta-verkeer 

2 met voedselketeninformatie 

3 samenvoeging van certificaat en voedselketeninformatie in één certificaat. 

Nederland is voorstander van opname in het certificaat, aangezien zowel het 

certificaat als de erkenning van een bedrijf voor “controlled housing conditions” 

een verantwoordelijkheid is van de officiële autoriteiten. Voedselketeninformatie is 

een aangelegenheid van het bedrijf(sleven) en Nederland is geen voorstander van 

het mixen van deze verantwoordelijkheden. Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk 

steunen Nederland hierin. Meeste lidstaten zijn voor optie 1. 

Daarnaast maken Duitsland, Finland, Nederland en Portugal hun zorgen kenbaar 

over het feit dat veel derde landen een 100 % Trichinella monstername verlangen. 

Commissie antwoordt dat men hard werkt aan het overtuigen van derde landen op 

dit gebied. 
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3. Feet 

 

Documenten 

- Commissiedocument “Provisions applicable to feet intended for human 

consumption and establishments processing them” 

- SANCO/10233/2014r1 Draft Commission Regulation amending Annex III of 

Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council 

as regards the handling of feet for human consumption. 

In de vorige werkgroep hygiëne pakket kwam België met een presentatie 

aangaande de afvoer van onbewerkte onderpoten van runderen en stelde 

ter discussie om de afvoer van onbewerkte onderpoten van runderen 

mogelijk te maken. Deze onderpoten worden normaliter afgevoerd als 

dierlijk bijproduct. In principe zou hiervan wel vlees kunnen worden 

gewonnen, maar dit moet dan in aparte lokalen op de slachtlocatie 

gebeuren. Dit is echter niet economisch rendabel; afvoer naar en 

verwerking in gespecialiseerde bedrijven zou dat wel zijn. EU Verordening 

853/2004 staat deze afvoer van niet-bewerkte onderpoten echter niet toe. 

De Commissie heeft voor deze onderpoten van runderen een voorstel 

ingediend. Tijdens de vergadering blijken de meningen verdeeld te zijn. 

Sommige lidstaten (Verenigd Koninkrijk. Frankrijk) zijn van mening dat er 

voor veel meer producten een uitzondering gemaakt moet worden, zoals 
voor magen, darmen, schapenkoppen etc.  

Commissie is terughoudend hierin en vindt dat er goede argumenten 
moeten zijn om uitzonderingen toe te staan.  

Denemarken heeft een voorstel ingediend om een uitzondering voor 

kalvermagen toe te staan, omdat de productie van stremsel op basis van 

niet geheel gereinigde kalvermagen dient te geschieden. De productie van 

stremsel heeft behoefte aan dergelijke magen. Nederland steunt het 

voorstel van Denemarken en is van mening dat op basis van argumenten 

uitzonderingen kunnen worden toegestaan. 

4. Use of non-compliant milk. 

Dit onderwerp werd een discussie tussen de Commissie en Spanje. Spanje verhit 

rauwe melk wat niet aan de EG voorwaarden voldoet, om vervolgens verder te 
verwerken. De Commissie heeft een statement afgegeven dat dit absoluut niet is 
toegestaan. Spanje bleef volhouden dat  het verhitten van non compliant raw milk 
en vervolgens gebruiken legitiem zou zijn. Commissie bleef bij hun duidelijke 
statement. In de vergadering bleek dat Frankrijk ook dergelijke praktijken heeft. 
Andere lidstaten vielen de Commissie bij. Roemenië bracht naar voren dat zij met 

derogaties deze non-compliant melk alleen voor het eigen grondgebied konden 
bestemmen en er zelfs bedrijven voor hebben gesloten. 
Commissie gaat door met de juridische dienst richting Spanje. 

 

4 Rondvraag. 

 

Nederland vroeg naar de gewijzigde regelgeving op het gebied van zaden voor 

kiemgroenten en de informering hierover naar China. De Commissie antwoordt dat 

de Permanente Vertegenwoordiging van de Commissie in China is geïnformeerd en 

dat zij de autoriteiten in China hebben ingelicht. Daarnaast is de Commissie nog 

van plan de Chinese autoriteiten schriftelijk te informeren. 

Voor de overige vragen in de rondvraag was geen tijd meer. De vertaling stopte en 

sommige lidstaten verlieten op dat moment de zaal. 
 
 
Utrecht, 2 april 2014 


