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Verslag van de vergadering van de  

Commissiewerkgroep Implementatiemaatregelen Hygiëneverordeningen 

gehouden op: 26 september 2014 te Brussel 

 

Commissie : Dhr. De Smet  

   Dhr. Caricato 

  Dhr. Ottevanger 

Ned.Delegatie  : Dhr. Hennecken (EZ) 

  Dhr. Rang (VWS) 

 

Samenvatting 

 
De belangrijkste punten uit de vergadering: 
 

o Internationaal promoten nieuwe vleeskeuring: algemeen wordt het zoeken 

van draagvlak voor de nieuwe vleeskeuring (zichtkeuring en andere aanpak 
trichinen) als een taak van de Commissie gezien; de Commissie roept 
lidstaten op hun ervaringen en zorgen te delen. 

o Chondoitinesulfaat e.a.: een meerderheid van lidstaten is voor het opnemen 
van landenlijsten voor chondoitinesulfaat en andere “overige” producten van 
dierlijke oorsprong. De wenselijkheid/haalbaarheid van een bedrijvenlijst 
wordt echter sterk betwijfeld. De Commissie zendt nogmaals een aantal 

vragen uit. 
o Vervoer niet geheel doorkoeld vlees: een aantal lidstaten concludeert op 

basis van het EFSA-advies dat een ruime toelating van dit type transport 
mogelijk is; sommige lidstaten zijn echter huiverig voor het generiek 
toelaten van dit vervoer vanwege controleproblemen. De Commissie komt 
op basis van de discussie met een voorstel. 

o Salmonellaonderzoek t.b.v. export pluimveevlees naar Scandinavische 

landen: geconstateerd wordt dat dit een kwestie is van formele interpretatie 
van de regels versus een pragmatische aanpak. De Commissie vraagt de 
betrokken lidstaten of zij dit verder willen bediscussiëren. 

o VKI: de Commissie heeft op basis van discussie in SCOPAFF het 
modeldocument aangepast; vermelding van medicijnen in laatste 60 dagen 
is niet nodig; wel de ziektegeschiedenis in die tijd en medicijnen die nog in 

de wachttermijn zitten. Het voorstel kan op een meerderheid rekenen. De 
Commissie agendeert een aangepast document voor de SCOPAFF.  

o Diverse vragen hygiëne vis. het eventueel toestaan van “two step brine 
freezing” dient nader onderbouwd te worden. Als schoon zeewater gebruikt 
kan worden, lijkt er geen reden schoon zoetwater uit te sluiten; de 
Commissie gaat hiermee aan de slag. De discussie over de 
opslagtemperatuur van visserijproducten wacht op het advies van EFSA.  

 
1. Internationaal “uitventen” nieuwe vleeskeuring 
 
Document: “Promotion of pig meat inspection in an international context“  
 
De Commissie leidt het onderwerp in. De nieuwe vleeskeuring (zichtkeuring en 
gewijzigde aanpak onderzoek Trichinella) zijn belangrijke beleidswijzigingen die in 
derde landen uitleg vergen. De Commissie vraagt de lidstaten welke derde landen 

hierover moeten worden benaderd en wie dat zou moeten doen; de lidstaten of de 
Commissie. Als de Commissie het doet zou het informeel, bilateraal, kunnen of via 
de formele weg, met aankaarten in WTO/SPS-overleg. Lidstaten melden dat zij dit 
onderwerp al hebben besproken. Genoemd worden onder meer: Rusland, Wit-
Rusland, Kazachstan, USA, Canada, Oekraïne en Taiwan. Veel lidstaten hebben er 
een voorkeur voor dat de Commissie dit primair aansnijdt, op bilaterale basis. 

Contact van lidstaten met derde landen kan hierbij ondersteunend zijn.  
De Commissie roept lidstaten op om aan te geven welke contacten zij hierover met 
derde landen hebben gehad, zodat er een goede afstemming van de contacten is. 
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2. chondroitinesulfaat questionnaire / highly refined products 
 
Documenten: “Discussion paper”; presentatie met resultaten van de uitgezonden questionnaire 
 
Commissie geeft presentatie over de uitkomsten van de questionnaire over mogelijke 

vervolgmaatregelen (certificaat en lijst van invoerlanden) bij de invoer van chondroïtinesulfaat en 
andere “highly refined products”. Nederland heeft, vanwege de afwezigheid van veterinaire risico’s 
voor deze producten, zijn “reluctance” voor beide mogelijkheden uitgesproken (1. certificaat 
+invoerlijst voor chondroïtinesulfaat en 2. zelfde lijst + een aantal landen ook gebruiken voor 
andere producten (gelatine, collageen etc.). Hierin staat NL alleen; de overgrote meerderheid 
steunt beide voorstellen.  
De Commissie licht het discussiedocument toe: SANCO/7195/2011 met een lijst van derde landen 

voor diverse producten en bij bijbehorende certificaten kan worden uitgebreid met 
chondroïtinesulfaat en andere “highly refined” producten. Het invoercertificaat is bedoeld voor 
invoer als voedingssupplement. Ook is een verplichte behandeling van de producten vereist. De 
vraag (nr. 5) is nu of deze eis alleen geldt voor verse grondstoffen of ook voor eerder, maar 
onvoldoende behandelde grondstoffen? Daarnaast met name de vraag (nr. 3) of de lijst van 
toegelaten bedrijven moet worden gehandhaafd of dat een minder zware oplossing (alleen lijst van 
landen en certificaten) de voorkeur heeft. In het geval van darmen als grondstof voor 

collageenproductie is er een conflict in de regelgeving (Verordening 853/2004). Verordening 
2074/2005 staat dit wel toe. Worden (behandelde) darmen nog gebruikt als grondstof voor 

collageenproductie? Hoe belangrijk is dat nog? Deze discussie word ook voorgelegd aan werkgroep 
invoer. Vragen hierover moeten nu gesteld worden. 
Ten aanzien van de overige producten (vraag nr. 2) willen twee lidstaten alleen een lijst van 
landen. Een andere lidstaat vindt de huidige regels voldoende duidelijk; een vierde wil een 

landenlijst en certificaten. Een andere lidstaat geeft aan de bandbreedte van importerende derde 
landen zo breed mogelijk te willen houden. 
Een lidstaat merkt op niet gelukkig te zijn met de toegevoegde restricties. Volgens Commissie 
komt de beperking door de input van de diergezondheidscollega's. De Commissie zal hiermee 
verder gaan en nadenken over een oplossing. Een laatste opmerking van een lidstaat betreft 
certificatieproblemen met invoer magen voor rennetproductie; het gaat daarbij per definitie om 
ongereinigde magen en import voor humane consumptie betreft altijd gereinigde producten. De 

Commissie zal hierover nadenken. 
De Commissie vraagt de lidstaten z.s.m. input per email te geven (zie de zeven vragen van 
discussiedocument, met name nr. 3 en nr. 5). 
 
3. transport niet geheel doorkoeld vlees 
 
Document: Discussion paper dd. 22 september 2014: Scientific Opinion on the public health risks 

related to the maintenance of the cold chain during storage and transport of meat. Part 1 (Meat of 
domestic ungulates) 
 
N.a.v. de EFSA-opinie over volksgezondheidsrisico’s bij de koeling van vlees tijdens transport en 
opslag denkt de Commissie na over mogelijke verruiming van de wetgeving hierover. In een 
discussiedocument worden verschillende scenario’s (combinaties van oppervlaktetemperatuur 
karkas, koeltemperatuur transportmiddel en maximale duur van het transport) voorgesteld en 

gevraagd naar de voorkeur van lidstaten:  
optie 1 (huidige regels behouden);  
optie 2 (2 scenarios voor transportduur 36 en 60 uren); en  
optie 3 (toestaan van alle 5 door de EFSA gegeven scenario’s). 
Eén lidstaat geeft aan optie 2 te willen, met een additioneel scenario voor vervoer gedurende twee 
uur. Drie lidstaten vinden de scenario’s te gecompliceerd en kiezen voor optie 1 (huidige regels). 
NL heeft voorkeur voor optie 3 maar vraagt zich af of niet ook andere scenario’s binnen de door 

EFSA aangegeven relatie mogelijk zijn. Dit vergroot de flexibiliteit. Drie lidstaten vallen NL bij; één 
van deze wil ook voorwaarden voor koelcapaciteit. Een andere lidstaat vraagt zich af welke eisen 
worden gesteld aan het ontvangende bedrijf; moet dit bedrijf erkend zijn? 
Verschillende lidstaten hebben nog geen positie. 

Een lidstaat heeft twijfels over de EFSA-opinie, wat gebeurt er binnen lymfeknopen bijv. met 
Yersinia? Men wil ook nog kijken naar mogelijke technische voorwaarden. 
Een andere lidstaat wil wel vooruit, maar heeft ook vragen over technische voorwaarden en de 

controle(last). Zij willen op basis van een concreet voorstel positie innemen.  
Een derde lidstaat heeft meer tijd nodig om te consulteren, eerste indruk dat er geen behoefte 
voor is voor verruiming. Als dit wel gebeurt, dan heeft dit land voorkeur voor een twee-
uursscenario. een andere lidstaat steunt dit twee-uursscenario. De Commissie geeft aan optie 2 te 
hebben voorgesteld vanwege de complexiteit van optie 3. 
Een lidstaat vraagt naar de redenen voor restrictie met maximale transportduur. Als 

karkasoppervlakte gekoeld is en koel wordt gehouden, dan bereikt kern ook altijd deze 
temperatuur. NL bevestigt dat dit ook uit de resultaten van een Nederlands onderzoek blijkt. 
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De Commissie geeft aan dat het een complexe zaak is, het principe is dat de 
omgevingstemperatuur één graad lager moet zijn dan de oppervlaktetemperatuur. EFSA heeft 
meer data nodig om de daling van de kerntemperatuur goed te kunnen beschrijven.  

NL vraagt waarom dergelijke scenario's alleen voor transport worden voorgesteld. In principe 

binnen slachthuis ook mogelijk. De Commissie geeft aan dat in de wetgeving is vastgelegd dat "zo 
snel als mogelijk" tot een kerntemperatuur van 7 graden moet worden gekoeld.  
De Commissie zal de gemaakte opmerkingen meenemen in het voorstel voor een regeling dat zij 
de volgende vergadering zal presenteren. 
 
4. Voedselketeninformatie 
 
Document: Draft Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 2074/2005 
as regards model documents for food chain information and lists of approved food establishments 
 
De Commissie presenteert een gereviseerd document dat laat is verzonden en dat veel lidstaten 
niet voor zich hebben. De Commissie licht het mondeling toe. Gebruikte diergeneesmiddelen 
moeten alleen vermeld worden als de wachttijd nog niet is verlopen. In het algemeen moet de 
slacht worden uitgesteld tot de wachttijd is verlopen, echter bij noodslachtingen, 
dierenwelzijnsproblemen en niet passende infrastructuur van slachterijen is dat niet mogelijk. Veel 

lidstaten geven aan het document te steunen. Eén lidstaat heeft veel technische opmerkingen. 
NL geeft aan alles nog te willen bestuderen, maar vraagt zich af of de administratieve lasten voor 

de boer die voortvloeien uit het voorliggende voorstel niet zwaarder zijn dan de vermelding van de 
diergeneesmiddelen die zijn gebruikt tijdens de laatste 60 dagen. Vooralsnog geeft NL de voorkeur 
aan dit laatste. 
De Commissie antwoordt dat er gesprekken plaatsvinden hierover met Copa Cogeca en dat 

hiermee rekening zal worden gehouden. 
Een lidstaat geeft aan het document nog te willen bestuderen. Een andere lidstaat vindt het 
document “te wazig” voor de veehouder en wil eenvoudige info (behandelingen met 
diergeneesmiddelen wel of niet binnen wachttermijn). 
De Commissie concludeert dat er veel steun is voor het document. I.v.m. de verplichting tot het 
vermelden van de diergeneesmiddelen als de wachttermijn nog niet is verlopen is een wijziging 
van Verordening 853/2004 nodig voordat deze verordening kan worden gepubliceerd. 

 
5. Salmonellaonderzoek export pluimveevlees Scandinavische landen 
 
Document: Brief van de Zweedse autoriteiten aan de Commissie over de interpretatie van de 

salmonellavrijwaring bij doorvoer van pluimvlees uit derde landen 
 
De Zweedse autoriteiten geven aan problemen te hebben met de procedure waarbij een 
Nederlands bedrijf een uit de VS ingevoerd product voor de export naar Zweden niet zelf op 

salmonella heeft onderzocht, maar zich beroept op het feit dat dit onderzoek reeds in de VS heeft 
plaatsgevonden en dat dit ook in het invoercertificaat wordt gegarandeerd. In NL is het product 
niet uit de verpakking gehaald, wel is de partij opgesplitst. Zweden vindt dat in de EU regelgeving 
staat dat er in het bedrijf van de verzendende lidstaat het salmonellaonderzoek moet plaatsvinden 
en niet elders. Een ander Scandinavische lidstaat steunt SWE. 
De Commissie vraagt naar ervaringen van andere lidstaten met deze procedure en eventueel 

geconstateerde problemen. Een derde lidstaat geeft aan in het verleden de "Nederlandse 
procedure" (zonder problemen) geaccepteerd te hebben. 
De Nederlandse delegatie geeft aan dat Nederland deze werkwijze accepteert, mits de correcte 
uitvoering van het onderzoek conform Verordening (EG) nr. 1688/2005 ook in het invoercertificaat 
is gecertificeerd is en de traceerbaarheid (eenduidige correlatie van het product met het 
invoercertificaat en overige documenten) is gegarandeerd. Nederland vraagt de andere 
Scandinavische lidstaat en Zweden hoe zij zelf omgaan met directe importen uit derde landen. De 

lidstaat reageert dat ze hierover niet goed geïnformeerd zijn. 
De Commissie zoekt een goede geharmoniseerde interpretatie voor dit punt. Omdat juristen 
aangeven aan dat de interpretatie van SWE de juiste is, besluit de Commissie deze interpretatie 
aan te houden. Als lidstaten dit onderwerp weer willen discussiëren, kunnen zij de Commissie 

hierover informeren. 
 
6. Verhuizing CWG hygiëne naar Grange 
 
De Commissie licht toe dat is voorgesteld om  “from time to time” (=ca. één keer per jaar) in 
Grange (IE) te vergaderen, waarbij een “lunch tot lunch” vergadering over twee dagen wordt 
voorgesteld. De Commissie en bijna alle lidstaten (waaronder NL) hebben aarzelingen vanwege de 

hogere kosten en tijdinvestering, maar kunnen één vergadering per jaar in Grange wel accepteren. 
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7. “Two step brine freezing” van vis 
 
Document: Information paper FVO 
 
FVO heeft de methodiek van “two step brine freezing” geconstateerd tijdens een missie in 

Mauritius, die mogelijk een overtreding van de huidige EU-regels voor het invriezen van vis 
betekent. Volgens de huidige regels moet de temperatuurdaling “snel” worden bereikt (-18 
algemeen en -9 voor het inblikken van tonijn). 
De vraag is of er ook lidstaten zijn die deze methodiek gebruiken; moet de bestaande regelgeving 
eventueel worden aangepast? 
Uit een tour de table blijkt dat slechts twee lidstaten aangeven deze methodiek te gebruiken (op 
één, resp. vijf schepen). Verschillende lidstaten merken op dit conform de regelgeving te vinden. 

NL geeft aan dat deze methodiek niet wordt toegepast op NL schepen en dat men nog erover 
nadenkt of e.e.a. kan worden toegestaan conform de huidige regels. 
De Commissie constateert dat deze methodiek door meerdere lidstaten wordt gebruikt, maar is er 
minder van overtuigd dat dit conform de regels is. Voordat zij dit accepteert, wil zij een 
wetenschappelijke onderbouwing en een juridische toets. 
 
8. grondstoffen voor productie van visolie 
 
Op verzoek van FR vraagt de Commissie de positie van de lidstaten ten aanzien van het gebruik 
van “gevulde darmen” als grondstof voor de visolieproductie. 

FR vult aan dat ook het gebruik van fileerafval van sardienen voor menselijke consumptie onder 

discussie is. 
Een andere lidstaat vindt dat gebruik van deze afvallen conform de huidige regels is, als men het 
niet hierover eens is dan moet de regelgeving worden aangepast. 
Uit reacties van lidstaten blijkt dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze afvallen, 
sommige lidstaten geven wel aan dat ze e.e.a. nog moeten nagaan. 
De Commissie geeft aan dat wetgeving geen onderscheid maakt tussen verschillende grondstoffen. 

Dus ook afvallen van visproducten geschikt voor humane consumptie vallen hieronder. FR wil dit 
standpunt op schrift; de Commissie zorgt hiervoor. 
 
9.  Schoon water in contact met visproducten 
 
Document: Note from the French authorities to the European Commission (part B) 
 
De Fransen hebben wat incongruenties vastgesteld tussen Verordeningen 852/2004 en 853/2004 

en stellen volgende aanpassingen voor in Vo. 853/2004: 
• de referentie in Bijlage III, sectie VIII, punt 3.c en Hoofdstuk I, punt 3 naar “schoon zeewater” 

vervangen door “schoon water” zodat ook zoetwater mogelijk is voor verwerken en reinigen van 

visproducten; 
• toestaan van zoetwater voor koken (en koelen) van schaaldieren mits het risico op contaminatie 

in de koelfase verwaarloosbaar is (Bijlage III, Sectie VIII, punt 3. c); 
• toestaan van transport en opslag van verse visproducten in schoon water ook verder dan tot 

aan het eerste bedrijf op land; voor bepaalde species (bijv. hele sardienen) beschadigt de 
bewaarmethode met ijs het product. 

 
Er is brede steun om het gebruik van schoon zeewater te verruimen naar schoon water. De 
Commissie voegt toe dat er microbiologische parameters zijn voor schoon water. Eerder is wel 
alleen gekozen voor zeewater. De Commissie wil dit nog nagaan. Er mag geen besmetting 

optreden van de producten. 
 
10.  Interpretatieverschillen opslagtemperatuur visproducten 
 
Document: Note from the French authorities to the European Commission (part C) 
 
1.  Interpretatieverschillen t.a.v. opslagtemp voor verse visproducten en gekookte/ gekoelde 

schaaldieren/ mosselen: 

Dit punt is al in SCOPAFF AHW van april 2014 besproken: de Commissie heeft geconcludeerd dat 
temperatuur zo dicht mogelijk bij 0 graden moet liggen. FR hanteert max. T van 2 ºC in nationale 
regelgeving. Andere lidstaten schijnen dit anders te interpreteren (de Fransen tonen in hun notitie 
een voorbeeld van een Nederlands etiket met verschillende bewaartemperaturen voor 
verschillende landen: 0-4 ºC, 2-7 ºC) wat tot mogelijke veiligheidsrisico’s en verschillen in level 
playing field leidt). 
FR vraagt wat de Commissie kan doen. De Commissie denkt aan een risicobeoordeling door EFSA 

(temperatuur/tijdcombinaties). Op deze basis kunnen dan verdere besluiten genomen worden. 
Een lidstaat geeft aan dat de op het etiket vermelde temperatuur iets anders is dan de in de keten 
en de retail vereiste temperatuur. De eerste heeft betrekking op opslag bij de consument, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de aldaar gebruikelijke koeltemperaturen. 
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Voor FR is een level playing field belangrijk. Als regelgeving meer ruimte biedt dan de interpretatie 
van FR (en de Commissie) dan moet dit geharmoniseerd worden. 
Een lidstaat onderschrijft het eerder verwoorde standpunt dat de regelgeving flexibel genoeg is.  

Een andere lidstaat geeft aan dat zij nationale regelgeving heeft dat sushi op 6 ºC bewaard kan 

worden. E.e.a. is genotificeerd en betreft een nationale derogatie. 
De Commissie is het eens met FR dat er duidelijkheid en harmonisatie moet komen, mogelijk door 
een richtsnoer of ook wetgeving. Dan moet wel eerst het advies van EFSA worden afgewacht; dit 
duurt ongeveer zes maanden. 
Een lidstaat geeft aan dat zij geen regels wil voor de houdbaarheid van vis inclusief de consument, 
alleen in de keten. De Commissie is het daarmee eens. 
 

2. Mate van verwerking van gekoelde visproducten 
Bevestigd wordt dat eenvoudigweg het toevoegen van wat kruiden niet betekent dat het product 
verwerkt is. De Franse delegatie stelt daarom voor de definitie van “verwerking”(processing) te 
verduidelijken tot: "any action such as that substantially alters the initial product, including 
heating, smoking, salting, maturing, drying, marinating, extraction, extrusion or a combination of 
those processes, leading to a significant change in the initial product, and whose use on 
the product modifies the presence of all or part of the microbiological dangers initially 

identified".  
De Commissie geeft aan hiervan geen voorstander te zijn; dit zou immers een wijziging van de 

Verordening in de Raad vereisen. 
 
3. Lagere opslagtemperatuur bij verse visproducten 
De Franse delegatie vraagt welke temperatuurvereisten er gelden voor (diep)gevroren producten; 

vanaf welke temperatuur is sprake van ingevroren producten? Enige harmonisatie lijkt op haar 
plaats. 
Verschillende lidstaten geven aan dat de temperatuurvereiste voor ingevroren producten zeker niet 
in alle gevallen -18 graden is; voor de temperatuur gelden in verschillende soorten wetgeving 
verschillende waarden. Wat betreft de temperatuur waarop een product ingevroren is, zijn de 
meeste delegaties het wel eens; dat is niet nul graden, maar de temperatuur waarbij het water in 
vaste vorm verkeert.  

 
11.  Interpretatieverschillen opslagtemperatuur visproducten 
 
Document: Note from the French authorities to the European Commission (part C) 
 
De Franse delegatie vraagt zich af wat er met de eerder gepresenteerde voorstellen t.a.v. het 
onderzoek van vis op parasieten gaat gebeuren. De Commissie reageert dat zij uit de discussie 
heeft opgemaakt dat er geen behoefte is aan nadere regelgeving. Als lidstaten hier anders over 

denken, hoort de Commissie dat graag. 
 
De datum voor de volgende vergadering van de Commissiewerkgroep Implementatiemaatregelen 
van de Hygiëneverordeningen is inmiddels vastgesteld op 8 december 2014. 
 
Den Haag, 15 oktober 2014 


