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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

                                                                                                                                               

Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen 

 

 

Datum 12 april 2016 

Betreft Verslag vergadering ROW/DHL op 7 maart 2016  

 

 

VERSLAG 

 

 

Verslag van het Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen van het 

Regulier Overleg Warenwet op maandag 7 maart 2016 bij het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te Den Haag. 

 

Aanvang: 14:00 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

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

voorzitter  hr L. van Nieuwland 

secretariaat mw M. Kunst  

Mw H. Arons (MOgroep Kinderopvang)* 

Mw N. Barkhof-Willemstein (NFI)* 

Mw S. Beekman (NVWA)* 

Mw Y. Bemelman (Keurslagers)* 

Hr S. Beurskens (St. Wijninstituut Ned.)* 

Hr O. Boersma (GEMZU)* 

Hr M. Bouwman (COKZ)* 

Hr J. van Bruchem (Ned. Fruittelers Organisatie)* 

Mw W. Colijn (NBOV) 

Mw H. Crielaard (CBL) 

Mw L. Dirven (Veneca)* 

Hr C. van Dooren (Voedingscentrum)* 

Hr F. van den Eijnden (Transport en Logistiek Nederland)* 

Mw R. Gerlofsma (Douane Landelijk Kantoor)* 

Mw N. Gieles (Kenniscentrum suiker)* 

Mw T. Gijsen (STOR)* 

Hr J. Gottschall (Ned. Aardappel Organisatie)* 

Hr M. de Graaf (Hoofdbedrijfschap Detailhandel)* 

Mw P. v.d. Graaff (Kon.Ver. het Comité van Graanhandelaren)* 

Hr W. Groot Wassink (Boerderij Zuivel)* 

Mw C. ter Haar (VBZ)* 

Hr C. Hagen (ANEVEI)* 

Mw A. Hardij (min def/CEAG)* 

Hr S. el Haroui (min. EZ)* 

Hr M. den Hartog (Nepluvi)* 

Hr M. Heemskerk (AGF Detailhandel Nederland) 

Hr W. Heiwegen (Productschap Dranken)* 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 

2511VX Den Haag 

 

T 070 340 79 11 

F 070 340 55 54 

www.rijksoverheid.nl 
 

Inlichtingen bij 

M. Kunst 

m.kunst@minvws.nl 

T 070 340 7969 

www.row-minvws.nl 

 
Ons kenmerk 

VGP / 959367 

 

Bijlagen 

- 
 
 

 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de datum 

en het kenmerk van deze 

brief. 
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Mw F. Herder (IKB Varken)* 

Hr J. Hendrickx (CBL) 

Mw H. Hol (VNPI)* 

Hr F. Hoozemans (EVO)* 

Mw P. Houtsma (Nederlands Bakkerij Centrum)* 

Mw. M. Hovenkamp (NZO)* 

Hr J. Hulleman (CBL)* 

Hr H. Hulshof (KNS)* 

Hr H. Jansen (NVWA) 

Hr J. de Jong (NBPW)* 

Mw E. Jonker (KHN) 

Mw M. Kampman (FNLI) 

Mw A. Kats (Visfederatie) 

Hr A. Klaassen (Dutch Produce Association)* 

Mw S. Koopman (NVWA)* 

Mw K. Koppen (VNV)* 

M. Kooijman (Actiz)* 

Hr E. Krijt (NOC*NSF)* 

Mw M. Krul (Min. Defensie)* 

Mw J. Leek (min VWS/VGP) 

Mw N. Leonards (Ned. Ver. Voor de Bakkerij)* 

Hr M. Logtenberg (De Groene Belangenbehartiger B.V.)* 

Mw G. Mittendorff (NVWA) 

Hr H. de Mooij (COV)* 

Hr D. Naudin ten Cate (Spirits NL)* 

Hr R. van Noord (MVO)* 

Mw. E.W. Oosterom (NVWA)* 

Hr R. van der Palen (Nederlandse brouwers/FWS)* 

Hr. S. Peters (NZO)* 

Mw N. Polderman (Consumentenbond)* 

Mw E. Pronk (VNPI) 

Mw N. Quaedvlieg (Groentenfruithuis) 

Hr H. Razenberg (NVZ) 

Hr H. Rietveld (VNV)* 

Hr J. Rijk (KNS) 

Hr J. de Rooij (Nederlandse Oestervereniging)* 

Hr F. van Rooij (Profri)* 

Mw I. Rook (MOGroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverl.)* 

Hr F. van der Sar (Co-more)* 

Dhr J. Schouwenburg (PVE)* 

Hr R. Siteur (CBL)* 

Hr R. van Stee (Ver. Oesterputten Yerseke)* 

Mw Y. de Stoppelaar (NVWA)* 

Hr H. Uitslag (Consumentenbond)* 

Hr B. van der Voet (AKG)* 

Hr J. Vos (VAIJ)* 

Mw W. van der Vossen (Voedingscentrum)* 

Hr M. de Vreeze (NEN)* 

Hr J. de Vries (NVLG)* 

Mw M. van Vugt (min. VWS/VGP)* 

Mw I. Weggeman (Jeugdzorg Nederland)* 

Mw S.H. Wewer (NBOV)* 

Hr P. Wolfs (NZO)* 

 

* = afwezig 
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1. Voorstelronde en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en er volgt een voorstelronde. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

2. Mededelingen 

 
De secretaris deelt mee dat er vragen zijn gesteld over de verkoopprijs van 

hygiënecodes. In 1999 zijn in de Staatscourant procedures bekendgemaakt over het 

opstellen en goedkeuren van hygiënecodes, onder andere dat een hygiënecode ten 

hoogste tegen kostprijs beschikbaar wordt gesteld. Voor het volgende ROW zal dit 

onderwerp geagendeerd worden zodat de in het verleden gemaakte afspraken weer 

even de aandacht krijgen. 

 

Verder deelt de secretaris mee dat de Consumentenbond afwezig is, maar wel een 

aantal punten had voor de hygiënecode van het CBL. Deze zijn doorgegeven aan het 

CBL.  

  

 

3. Bespreking concepthygiënecode van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 

 

Crielaard geeft een toelichting op de evaluatie van de hygiënecode. Vooraf is er een 

inventarisatieronde gehouden onder de CBL-leden. Dit heeft er toe geleid dat de code 

nu per module is opgebouwd. Er zijn ook nieuwe processen toegevoegd en sommige 

onderwerpen zijn uitgebreider beschreven. Mittendorff vult aan dat er voor deze code 

ook veel extra onderzoek en informatie is gebruikt. De onderliggende gevarenanalyse 

is erg uitgebreid en goed onderbouwd. De code is een stuk completer geworden dan 

de vorige versie.  

 

De voorzitter geeft ruimte voor algemene opmerkingen en stelt voor om de code 

daarna per hoofdstuk te bespreken.  

 

Colijn vraagt of er nog specifieke actiepunten zijn opgenomen voor de administratie 

van het opgehaalde categorie-3 materiaal. Crielaard gaat kijken of dit eventueel in 

een checklist opgenomen kan worden. 

 

Razenberg vraagt hoe de training van het personeel wordt ingevuld, sommige zaken 

zijn namelijk lastig aan te leren. Crielaard antwoordt dat ze gebruik maken van een 

e-learning. Colijn vult aan dat de invulling van een opleiding te gedetailleerd is voor 

in een hygiënecode. In een code staat wat er volgens de wet moet gebeuren, de 

uitwerking is aan de gebruiker. 

 

Quaedvlieg ziet dat er in de hygiënecode gesproken wordt over ‘bewerkt’ en 

‘onbewerkt’. In de hygiënecode vallen gesneden groenten onder ‘bewerkt’, maar 

volgens de definitie in de hygiëneverordening vallen gesneden groenten nog onder de 

term ‘onbewerkt’. Ook de term ‘rauwe levensmiddelen’ wordt anders gebruikt dan in 

de hygiëneverordening. Crielaard gaat bekijken of er een verduidelijking mogelijk is 

van de termen zoals ze in de code worden gebruikt. 

 

Colijn merkt op dat de temperatuur van vriesmeubels en vriescellen gecontroleerd 

moet worden, maar dat de code niet aangeeft dat er ook geregistreerd moet worden. 

Hendrickx antwoordt dat het aan de gebruikers van de code is hoe ze het 
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beheersprogramma opzetten. Crielaard geeft aan dat afwijkingen in ieder geval 

geregistreerd moeten worden, maar misschien is een verduidelijking nog mogelijk. 

 

Colijn geeft aan dat voor de etikettering van niet-voorverpakte levensmiddelen een 

beslisboom bestaat. Crielaard antwoordt dat deze op de website van het CBL komt te 

staan.  

 

Pronk merkt op dat in drukke weken de distributiecentra gebruik maken van externe 

partijen. Hierdoor is het lastiger controleren dan wanneer eigen wagens worden 

gebruikt. Hendrickx antwoordt dat in de code verschillende criteria beschreven zijn 

voor eigen vervoer en vervoer door externe partijen. 

 

Colijn merkt op dat bij de opslag van producten nog een aantal gevaren missen waar 

ook rekening mee gehouden moet worden zoals ongedierte/ plaagdieren, schimmels 

en gisten.  

 

Jonker merkt op dat bij opslag algemeen het voorbeeld van sushi niet voor de hand 

ligt aangezien hier meer haken en ogen aan zitten dan hier omschreven. Misschien 

dat een ander voorbeeld beter is. 

 

Colijn vraagt zich af of rauwmelkse kaas en zuivel wel onder rauwe en verse 

levensmiddelen vallen omdat deze al processtappen hebben ondergaan. Crielaard is 

ook van mening dat dit grensgevallen zijn.  

 

Razenberg merkt op dat als met ‘schoon’ bedoeld wordt dat er geen microbiële 

besmettingen zijn, het beter is om te zeggen ‘hygienisch schoon’. 

 

Jonker merkt op dat bij de mobiele bedrijfsruimte geen temperatuur genoemd is voor 

het frituren terwijl bij andere verwarmingsprocessen dit wel gedaan is. 

 

Colijn vraagt wat wordt verstaan onder ‘directe consumptie’. Is dat ter plekke opeten 

of binnen 24 uur consumeren? Dit zou duidelijker aangegeven kunnen worden in de 

code. Crielaard antwoordt dat het laatste bedoeld is.  

 

Quaedvlieg vraagt of de vermelding van herkomt en klasse bij groenten en fruit nog 

toegevoegd kan worden. Mittendorff geeft aan dat het niet verplicht is om dit op te 

nemen in de hygiënecode, maar zou eventueel als extraatje wel genoemd kunnen 

worden. 

 

Jonker vraagt of de ijsschep niet in een bakje met stromend water moet ipv alleen 

schoon water vanwege kruisbesmetting. Mittendorff antwoordt dat er gekeken wordt 

naar de haalbaarheid. Schoon water dient wel schoon te zijn en dus regelmatig 

vervangen te worden. Crielaard geeft aan dat ze zullen kijken of er een toevoeging 

mogelijk is, dat waar stromend water mogelijk is dit de voorkeur heeft. 

 

Colijn is benieuwd naar de onderbouwing voor de verkooptermijn van afgebakken 

bakkerijproducten. Het lijkt erop dat er een verschil zit met de termijnen die in de 

bakkerijsector worden gehanteerd. Mittendorff antwoordt dat de onderzoeksgegevens 

van de bakkerij zijn gebruikt voor de invulling hiervan. Het zou geen verruiming 

moeten zijn ten opzichte van de bakkerijsector. Crielaard geeft aan dat ze nog een 

keer goed naar het overzicht zullen kijken, maar dat sommige zaken ook al in de 

vorige versie van de code stonden.  

 

Kampman merkt op dat wanneer levensmiddelen worden geleverd aan charitatieve 

instellingen, deze voorzien moeten zijn van de oorspronkelijke, intacte verpakking 

met etiket. Dit lijkt strenger dan wat de NVWA in haar informatieblad hierover 
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vermeld. Mittendorff antwoordt dat de meeste producten uit de supermarkt 

voorverpakt zijn. Enkele producten zijn dit niet en dan kan je extra informatie erbij 

leveren. Kampman geeft de suggestie dat het duidelijke gemaakt kan worden dat er 

uitzonderingen zijn. Hendrikcx antwoordt dat ze dit zullen verduidelijken. 

 

Quaedvlieg geeft aan dat de microbiologische waarden voor gesneden groenten niet 

kunnen voldoen aan de vermelde richtwaarden. Hendrickx antwoordt dat ze zullen 

kijken of verduidelijkt kan worden dat het gekoppeld is aan bepaalde processtappen.  

 

Pronk merkt op dat er vrij veel maximale bewaartijden worden genoemd. Ze vraagt 

of deze ook allemaal zijn opgenomen in de controlelijsten. De code is ook bedoeld 

voor de detaillist en deze kunnen een controlelijst goed gebruiken. Crielaard 

antwoordt dat hier geen checklist voor is, maar dat ze zal nagaan of dit eventueel 

opgenomen kan worden. 

 

4. Planning van het evaluatietraject van hygiënecodes 

 

De voorzitter vraag of de planning aan hygiënecodes voor het volgende ROW-overleg 

nog klopt. Mittendorff antwoordt dat de VAIJ waarschijnlijk naar oktober gaat en dat 

er nog geen stukken zijn van de catering en AGF Detailhandel. Dit zal dan krap 

worden voor komend ROW. VNPI staat inderdaad voor het ROW van juni.  

 

Colijn geeft aan dat de bakkerijsector nog niet weet of ze het gaan halen voor het 

ROW van oktober.  

 

Leek stelt voor om een extra overleg in te plannen voor begin december. 

 

 

5. Rondvraag 

 

Rijk vraagt of er nog een speciaal lanceringsmoment komt voor de CBL hygiënecode. 

Crielaard antwoordt dat ze dat nog niet precies weet, maar dat ze het na de zomer 

willen laten ingaan. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur. 

  

De secretaris, 
 

 
 

M. Kunst 


