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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

                                                                                                                                               

Aan  Deelnemers Algemeen Overleg (AO) (zie verzendlijst) 

 

Datum  7 november 2016 

Betreft  Verslag vergadering Algemeen Overleg 4 oktober 2016 

 

 

VERSLAG 

 

 

Verslag van het Algemeen Overleg van het Regulier Overleg Warenwet op 

dinsdag 4 oktober 2016 in de Skyllazaal (A-20.35) van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Aanvang: 14:00 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

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

voorzitter  mw  J.C. Witteveen-Hevinga 

secretariaat  mw M. Kunst  

mw M. Achterhof (VvN) 

mw R. v.d. Bosch (VNO-NCW) 

hr B. Breedveld (ROW-voorzitter DEL en D-882) 

mw H. Crielaard (CBL) 

hr J. Dijken (RND)* 

hr S. el Haroui (min. EZ)* 

mw L. Hartman (VvN) 

hr H. Heuver (zLTO)* 

hr J. Hulleman (Jumbo)* 

hr E. Klein (min. EZ)* 

hr D. Meijer (ROW-voorzitter DPNL) 

hr L. van Nieuwland (ROW-voorzitter DHL en DPL) 

hr Th. Ockhuizen (ROW-voorzitter DGL) 

mw I. van de Pas (Ahold)* 

mw N. Quaedvlieg (GroentenFruit Huis) 

hr J. Raaijmakers (ROW-voorzitter DCL)* 

hr G. de Rooij (FNLI) 

hr V. Sannes (min. VWS/VGP) 

hr R. Siteur (Ahold)* 

hr H.M.J. Sluijsmans (min. SZW)* 

hr H. Uitslag (Consumentenbond) 

mw J. Vis (Voedingscentrum)* 

mw W. van der Vossen (Voedingscentrum)* 

hr W. Weide (RND)* 

hr M.J.B.M. Weijtens (min. EZ)* 

hr H.A.F. van Well (VNCI)* 

hr F. van Wesemael (ROW-voorzitter DPNL) 

mw R. Westendorp (NVWA)* 

 

* = afwezig 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 

2511 VX  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 / 1045673 

 
 
 

 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de datum 

en het kenmerk van deze 

brief. 
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1. Voorstelronde en vaststelling agenda 

 

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

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Mededelingen 

 

De secretaris deelt mee welke deelnemers een kennisgeving van afwezigheid hebben 

gegeven.  

 

 

3. Naar aanleiding van het AO-verslag van 7 juli 2016 

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag van 7 juli 2016. 

 

 

4. Evaluatie functioneren ROW 2012-2015 

 

De secretaris geeft een korte toelichting op het conceptrapport met de resultaten van 

de digitale enquête die is rondgestuurd naar alle ROW-deelnemers. De voorzitter 

vraagt of er al vragen of opmerkingen vooraf zijn. 

 

Uitslag wil benadrukken dat het ROW een overleg is tussen industrie en 

consumenten. Dit zou ook duidelijk naar voren moeten komen in de evaluatie. 

Ondanks dat er meestal veel vertegenwoordigers van de industrie aan tafel zitten, 

moeten de consumentenbelangen nadrukkelijk worden meegenomen. De Rooij doet 

de suggestie dat de Consumentenbond in de toekomst misschien meer aanwezig kan 

zijn bij ROW-overleggen. Uitslag geeft aan dat ze hun best doen om zo veel mogelijk 

aanwezig te zijn, maar dat dit niet altijd lukt. Daarnaast is de verhouding tussen 

bedrijfsleven en consument scheef. Het is ook een mogelijkheid om het aantal 

deelnemers vanuit het bedrijfsleven te beperken. Van Wesemael vindt dit geen goede 

oplossing omdat bijvoorbeeld in het DPNL het juist erg prettig is om zo breed 

mogelijk vanuit het veld mensen aan tafel te hebben om ervaringen en kennis te 

delen. Als de Consumentenbond last heeft van onderbezetting, dan moeten ze daar 

wat aan doen. Breedveld ziet in het DEL ook organisaties die gaan over bijvoorbeeld 

glutenallergie, dat is geen bedrijfsleven. Misschien dat er meer van dit soort 

organisaties zijn die uitgenodigd kunnen worden. Ockhuizen ziet in het DGL ook een 

balans tussen belangen en heeft het idee dat het daar goed werkt. Sannes vult aan 

dat vanuit het ministerie alle belangen worden meegewogen; industrie, consument, 

maar ook politieke belangen. Als het gevoel bestaat dat er iets over het hoofd wordt 

gezien, dan is het altijd mogelijk om het ministerie hierop aan te spreken. 

 

De voorzitter concludeert dat dit een punt van aandacht is, hoewel de meningen 

uiteen lopen. Als er suggesties zijn van organisaties die een aanvulling kunnen zijn, 

dan kan dat worden doorgegeven aan de secretaris. 

 

Breedveld geeft aan dat informatieverstrekking belangrijk is en dat dit een terecht 

punt is dat uit de enquête naar voren komt. Soms wordt dat al mooi gedaan door in 

het verslag cursief aan te geven wat er gedaan is na het overleg. 

 

Van Nieuwland ziet graag de aanwezigheid van de NVWA bij een overleg omdat ze 

vaak een goede bijdrage leveren aan het overleg, aanvullend op die van het 

ministerie. Ockhuizen sluit zich hier bij aan. Sannes geeft aan dat er meestal 

geprobeerd wordt iemand van de NVWA bij de overleggen te betrekken als er punten 

op de agenda staan waarbij ze waardevolle aanvullingen kunnen geven. Het is 

daarom handig als vragen en gespreksonderwerpen zoveel mogelijk van tevoren 
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worden doorgegeven. Van Wesemael is positief over de aansluiting die VWS heeft bij 

de breedte van het maatschappelijk veld. 

 

Breedveld ziet dat de ruimte tussen twee vergaderingen soms wat groot is. Mogelijk 

kan er in de tussenliggende periode een terugkoppeling worden gegeven over wat er 

allemaal gebeurt. De secretaris beaamt dat er soms wat tijd tussen overleggen kan 

zitten, maar dit kan te maken hebben met politieke processen, wetgevingstraject of 

dat er vanuit Brussel weinig nieuws is.  

 

De secretaris geeft aan dat meerdere keren de suggestie is gedaan om bij het 

versturen van e-mails de BCC te gebruiken in het kader van privacy. Omdat het geen 

geheim moet zijn wie er allemaal worden benaderd en aanwezig zijn bij een overleg, 

zouden de namen wel gewoon in het verslag kunnen blijven staan. Mogelijk kan ook 

op de website worden vernoemd wie er aangesloten zijn bij de diverse ROW-

overleggen. 

 

Achterhof vraagt of er uit de enquête nog namen of organisaties zijn gekomen die nu 

geen uitnodiging krijgen, maar die men wel graag zou willen zien bij een overleg? De 

secretaris antwoordt dat hier vrij weinig uit is gekomen. Voornamelijk enkele 

ministeries en organisaties die al wel een uitnodiging krijgen. De verzendlijsten zijn 

ook best groot. Er is zelfs uit de enquête gekomen dat er wel erg veel mensen op de 

verzendlijsten staan. Breedveld doet de suggestie om een opschoning van de 

verzendlijsten te houden. De secretaris gaat kijken naar de mogelijkheden. 

 

Volgens De Rooij kan iedereen op de ROW-website kijken voor informatie over de 

verschillende ROW-overleggen en onderwerpen die er zijn. Voor vragen kan altijd 

contact worden opgenomen met de secretaris. De secretaris ziet een mogelijke 

meerwaarde in het duidelijker vermelden van de ROW-website in de mailtjes die 

worden rondgestuurd. Uit de enquête blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de 

website. Crielaard is van mening dat de functie van de website in ieder geval voldoet. 

 

De secretaris vraagt of deze een verzoek van een deelnemer om een overleg mag 

weigeren als er niets is om over te vergaderen. Er is namelijk niet altijd nieuws of er 

kan vanuit het ministerie nog niets worden gedeeld. De Rooij is van mening dat de 

beoordeling hiervan bij de secretaris ligt. Als hij zelf van mening is dat er toch een 

overleg moet komen, zou hij andere deelnemers benaderen om het verzoek kracht 

bij te zetten. In het uiterste geval proberen via andere wegen binnen VWS. Dat is 

echter nog nooit nodig geweest. 

 

Crielaard vraagt zich af wie er allemaal aanwezig mogen zijn bij het ROW aangezien 

er soms partijen zijn die opeens bij een overleg zitten en discussies voeren die niet 

relevant zijn. De secretaris antwoordt dat in principe alle organisaties welkom zijn die 

vallen onder artikel 3 van het protocol. Meijer weet nog een overleg over vuurpotten 

waarbij de zaal veel en veel te klein bleek omdat er zoveel verschillende 

brancheorganisaties waren die te maken hadden met het onderwerp. 

 

De voorzitter denkt dat de voorzitters hierin kunnen helpen door diplomatiek de 

discussie te sturen en scherp te blijven op partijen die geen constructieve inbreng 

hebben. 

 

Van Wesemael benadrukt het belang van duidelijkheid over het Nederlandse 

standpunt in de Brussel-verslagen.  

 

Quaedvlieg vindt de ROW-EU belangrijk om te kunnen volgen wat er in Brussel 

gebeurt en via de Nederlandse ROW-overleggen kan er meer op de inhoud worden 

ingegaan. 
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Ockhuizen vat samen dat als er ontevredenheid is over de frequentie van de 

overleggen je kunt kiezen tussen het opheffen van een overleg als er te weinig te 

bespreken is, samenvoegen van overleggen of accepteren hoe het is. Sommige 

periodes zie je elkaar weinig en sommige periodes juist weer veel. De secretaris 

herkent dit, als er beweging is in het veld dan kom je vaker bij elkaar. 

 

De Rooij is van mening dat de secretaris het heel goed doet en dat het ROW een fijn 

instrument is. Het ministerie van VWS is het enige ministerie dat zoiets organiseert 

en dat wordt zeer gewaardeerd.  

 

De ROW-voorzitters zijn altijd erg tevreden geweest over de ondersteuning vanuit 

het secretariaat.  

 

Dit overleg is het laatste overleg voor de heer Van Wesemael als ROW-voorzitter. Hij 

wordt opgevolgd door de heer Meijer als voorzitter voor het DPNL.  

De heer van Wesemael wordt door het ministerie bedankt voor zijn voortreffelijke 

inzet de afgelopen jaren als ROW-voorzitter. 

 

 

5. Stand van zaken over de onderwerpen die het afgelopen jaar in het ROW/AO zijn 

langs gekomen 

 

Sannes geeft een korte update van verschillende onderwerpen. 

Refit van de General Food Law: Geen recent nieuws, het is aan de Commissie wat ze 

verder gaan doen. 

Herziening controleverordening: Er is een politiek akkoord tussen de Raad van 

Ministers, Europees Parlement en de Commissie over de nieuwe controleverordening. 

Momenteel loopt nog het traject van vertalingen en daarna zal de verordening 

gepubliceerd worden in het EU-publicatieblad. Er staat een ROW voor dinsdag 15 

november over dit onderwerp. 

Tarieven NVWA: Er loopt een onderzoek naar de tarieven in Nederland en 

omringende landen. Daarnaast heeft de Raad van Staten recent een advies gegeven 

over hoe om te gaan met doorberekening van kosten aan bedrijfsleven. Deze twee 

zaken zullen worden meegenomen in een brief aan de Kamer. 

Openbaarmaking. As donderdag 6 oktober wordt de aanpassing van de 

Gezondheidswet behandeld in de Kamer.  

Akkoord productsamenstelling: vorig ROW/AO uitvoerig besproken en afgelopen 

maanden geen nieuws. De minister zal alle partijen blijven aansporen om hieraan bij 

te blijven dragen en de huidige EU-voorzitter pakt dit onderwerp ook op. 

Productinformatie: de minister heeft toegezegd om te komen met een brief over 

verpakkingen en etikettering. Brief is bijna klaar en zal binnenkort naar de Kamer 

gaan. (inmiddels uit)  

WWR advies. Er is een kabinetsreactie toegezegd. Dat zal nog even duren voordat 

die klaar is. Er wordt nu gekeken wat in de brief moet komen. 

 

Uitslag vraagt of de FVO audits over tracering en over additieven in het ROW 

besproken kunnen worden. Sannes gaat kijken wat hier de mogelijkheden voor zijn. 

 

De Rooij zou graag de EU studie over analyse en bemonstering van GMO willen 

bespreken in het ROW/DGL. De secretaris gaat bij de dossierhouder navragen of dit 

in het ROW besproken kan worden. 
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6. Rondvraag 

 

Uitslag geeft zijn complimenten aan de secretaris voor de uitvoering van ROW taken. 

 

Crielaard vraagt om aandacht voor de petitie structureel voedselonderwijs. 

Geïnteresseerden kunnen deze petitie nog tekenen. 

 

Quaedvlieg merkt op dat de overgang van taken vanuit de Productschappen naar het 

ministerie van VWS goed is verlopen. Het is belangrijk dat er een goede 

terugkoppeling is en het rondsturen en publiceren van verslagen wordt daarom zeer 

gewaardeerd. 

 

De voorzitter deelt mee dat ze vanaf volgend jaar gaat stoppen met het 

voorzitterschap. Indien er vanuit de deelnemers nog suggesties zijn voor goede 

opvolging, dan horen we dat graag. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur. 

 

 

De secretaris, 

       

 

M. Kunst  
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Actiepuntenlijst 

 

Datum 

vergadering 

Actie- aandachtspunt Stand van zaken Wie 

07-09-2015 Presentatie NVWA over het project 

openbaarmaking controlegegevens 

 VWS/NVWA 

    

 
 


