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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 
                                                                                                                                               
Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen (DHL) (zie 

verzendlijst) 
 
Datum 26 september 2017 
Betreft Verslag vergadering ROW/DHL op 4 juli 2017  
 
 
VERSLAG 
 

 
Verslag van het Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen van het 
Regulier Overleg Warenwet op 4 juli 2017 in de Apollozaal 1 van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te Den Haag. 
 
Aanvang: 14:00 uur 

 
GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
voorzitter  hr L. van Nieuwland* (plv. hr H. Rang) 
secretariaat mw M. Kunst  
Mw H. Arons (MOgroep Kinderopvang)*   
Mw N. Barkhof-Willemstein (NFI)* 
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 B. Bruil (NVB)* 
Mw W. Colijn (NBOV)  
Mw H. Crielaard (CBL)  
Mw L. Dirven (Veneca)* 
Hr F. van den Eijnden (Transport en Logistiek Nederland) 
Hr J. Eliens (NVWA) 
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 (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 M. den Hartog (Nepluvi)* 
Hr M. Heemskerk (AGF Detailhandel Nederland) 
Hr W. Heiwegen (Productschap Dranken)* 
Mw F. Herder (IKB Varken)* 
Mw H. Hol (VNPI)* 

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 / 1236089 
 
 
 

 
Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 
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Hr F. Hoozemans (EVOFenedex) 
Mw P. Houtsma (Nederlands Bakkerij Centrum)* 
Mw T. Houwers (VAIJ) 
Hr J. Hulleman (CBL)* 
Hr H. Hulshof (KNS)* 
Hr J. de Jong (NBPW)* 
Mw M. Kampman (FNLI) 
Mw A. Kats (Visfederatie)* 
Hr A. Klaassen (Dutch Produce Association)* 
Mw K. Koppen (VNV)* 
M. Kooijman (Actiz)* 
Hr E. Krijt (NOC*NSF)* 
Mw M. Krul (Min. Defensie)* 
Hr W. van Lanschot (VHCP) 
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)* 
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. Rang (min. VWS/VGP) 
Hr H. Razenberg (NVZ)* 
Mw E. Ribbers (EVOFenedex) 
Hr H. Rietveld (VNV)* 
Hr J. Rijk (KNS) 
Hr F. Rijsemas (VNV) 
Hr S. Roest (VAIJ) 
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)* 
Hr H. Schippers (Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde /GVVM) 
Dhr J. Schouwenburg (PVE)* 
Hr R. Siteur (CBL)* 
Hr R. van Stee (Ver. Oesterputten Yerseke)* 
Hr H. Uitslag (Consumentenbond)* 
Mw L. Veldhuis (Voedingscentrum) 
Hr B. van der Voet (AKG)* 
Hr J. Vos (VAIJ)* 
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)* 
Mw P. de Wilde (EVOFenedex)* 
Hr P. Wolfs (NZO)* 
 
* = afwezig 
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1. Voorstelronde en vaststelling agenda 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een 
voorstelronde en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat vanwege een stroomstoring geen treinen rijden naar Den 
Haag Centraal. Hierdoor zijn enkele deelnemers vertraagd waaronder de NVWA. 
Indien er bespreekpunten zijn voor de NVWA die niet behandeld kunnen worden, dan 
kan dat achteraf worden afgestemd. 
 
 

3. Bespreking concepthygiënecode Transport en Opslag van Evofenedex en Transport & 
Logistiek Nederland 
 
Hoozemans deelt mee dat de persoon die de hygiënecode heeft gemaakt helaas niet 
aanwezig kon zijn vandaag, maar dat hij en zijn collega zijn best zullen doen om 
vragen te beantwoorden. De code is een praktische handleiding geworden voor de 
transportsector om aan de wettelijke eisen te voldoen.  
 
Colijn vraagt in welke vorm de code straks aan de ondernemers wordt uitgereikt. Van 
den Eijnden geeft aan dat het als boekwerk verkocht zal worden. Colijn ziet een 
behoorlijk aanloop in de inleiding. Dit kan voor kleine ondernemers vragen oproepen. 
Van den Eijnden geeft aan dat de inleiding inderdaad uitgebreid is, maar dat het 
beter is ten opzichte van de vorige code en ook beter leesbaar. Ribbers vult aan dat 
de transportsector een brede sector is. Er is geprobeerd om de code op een 
modulaire manier goed bruikbaar te maken. De basisvoorwaarden zijn vaak al goed 
geregeld, maar moeten wel in de code staan. 
 
De voorzitter vraagt of de code ook toegankelijk wordt voor niet-leden. Van den 
Eijnden antwoordt dat ook niet-leden de code kunnen kopen. De prijs is nog niet 
vastgesteld, maar zal kostendekkend zijn. De vorige code was te koop voor €75,- 
voor niet-leden en €25,- voor leden. 
 
Bemelman vindt de beschrijving van de temperatuurcontrole in de code nogal 
summier. Ze mist bijvoorbeeld de werkwijze om de temperatuur van diepgevroren 
levensmiddelen te meten. Dit gebeurt vaak automatisch, maar soms ook handmatig. 
Er staan geen Warenwetregelingen genoemd in de code, alleen de verwijzing naar 
verordening 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Ribbers antwoordt dat de code 
internationaal is opgezet omdat de transportsector veel buiten Nederland rijdt. Als 
het nodig is om hier specifieker in te zijn, kan het nog worden toegevoegd. 
Bemelman denkt dat dit vooral voor kleinere bedrijven een nuttige toevoeging zal 
zijn. 
 
Crielaard vraagt waar de afkortingen S, A en K voor staan. Ribbers antwoordt dat 
deze staan voor Streefwaarden, Actiewaarden en Kritische grenswaarden. Dit staat 
wel in de code genoemd, maar helemaal aan het einde van de tabel een aantal 
pagina’s verder. Colijn zou het duidelijker vinden als de uitleg van afkortingen op 
dezelfde pagina te vinden is. 
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Crielaard geeft aan dat de normen die gebruikt worden, de standaard normen zijn. Er 
zijn echter ook producten waarvoor een andere wettelijke norm geldt, bijvoorbeeld 
kip of orgaanvlees, maar dit staat er niet in. Ribbers antwoordt dat de ondernemer 
dit zelf per product specifiek moet maken. In de code staat de denkwijze die hiervoor 
gebruikt kan worden, er zijn namelijk heel veel verschillende soorten producten. 
 
(De secretaris verlaat tijdelijk de vergadering) 
 
Schippers vraagt hoe je kunt bepalen wat een CP (critical point) is. Er is geen 
algemene terminologie en het vergelijken van codes is hierdoor ook lastig. De 
voorzitter geeft aan dat een sector vrij is om een opzet te bepalen die aansluit bij de 
bedrijfstak, als de aanpak maar coherent is. 
 
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun inbreng en geeft aan dat de code met 
de laatste aanpassingen kan worden doorgestuurd naar de NVWA en het ROW-
secretariaat voor goedkeuring van de minister van VWS. 
 
 

4. Bespreking concepthygiënecode voor ongeschilde (zoete) aardappelen van de 
Nederlandse aardappel Organisatie (NAO) 
 
Gottschall licht toe dat de code geactualiseerd en uitgebreid is ten opzichte van de 
vorige. De zoete aardappelen vallen nu ook onder de scope. 
 
Colijn merkt op dat er onder aan pagina 6 een asterisk staat, maar deze is in de 
tekst niet terug te vinden. Gottschall zal hier nog een keer naar kijken en op de 
juiste pagina zetten.  
 
Rijk leest in de code dat het mogelijk is voor ondernemers om een verklaring te 
krijgen dat er volgens de code wordt gewerkt en dat dit ook aan de NVWA wordt 
doorgegeven. Gottschall antwoordt dat een bedrijf graag wil laten zien dat het 
volgens de code werkt. Het is mogelijk om op vrijwillige basis de buitendienst te 
laten controleren en een certificaat te krijgen. Dit wordt niet actief doorgegeven aan 
de NVWA, maar wel gepubliceerd op een website. Het heeft geen officiële status bij 
het toezicht van de NVWA. Het is een steuntje in de rug voor bedrijven om ze te 
helpen de code goed toe te passen. 
 
Schippers meldt nog dat er op pagina 12, artikel 12.6 geen maatregel staat 
genoemd, terwijl dat voor de andere punten wel het geval is. Crielaard zou het 
eerder in een bijlage opnemen over hoe je moet schoonmaken. 
 
Crielaard vraagt of de term ‘deugdelijk’ wel duidelijk genoeg is. Gottschall antwoordt 
dat hij er nooit vragen over heeft gehad. 
 
Crielaard heeft een vraag over het advies om niet te eten, drinken en roken in de 
productieruimten. Een verbod op roken is niet opgenomen in de hygiënewetgeving, 
maar toch wettelijk verboden. Het zou dus meer moeten zijn dan een advies. Colijn 
voegt toe dat eten en drinken in verband met allergenen ook zeer onwenselijk is en 
meer dan een advies zou moeten zijn. Ze raadt aan om hier nog een keer met de 
NVWA naar te kijken. Van den Eijnden heeft het in hun code opgelost door op te 
nemen dat eten, drinken en roken in aangewezen gebieden moet gebeuren en dat er 
een beleid op moet zijn. 
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Lanschot heeft nog een vraag over de code Transport en Opslag. Hij vraagt zich af of 
het wettelijk verplicht is om chemicaliën en hulpstoffen apart en veilig op te slaan als 
deze niet in gebruik zijn. Bemelman geeft aan dat ook schoonmaakmiddelen die je 
gebruikt in je proces moet afsluiten van de productieruimte. Eliens vult aan dat het 
belangrijk is om verstandig met deze stoffen om te gaan en een systeem te hebben 
dat verontreiniging voorkomt. Het gebruik van een aparte kast of ruimte is dan een 
handige manier. Het wordt gesuggereerd om op pagina 17 in de eerste regel ‘bij 
voorkeur’ toe te voegen. De zin wordt dan “bij voorkeur opgeslagen in een aparte, 
veilige (afgesloten of anderszins toegang gecontroleerde) omgeving wanneer deze 
niet direct in gebruik zijn.” 

 
Colijn merkt nog op dat in de code voor Transport en Opslag nog een verwijzing staat 
naar de productschappen, maar deze bestaan niet meer. 
 
De voorzitter vraagt ook voor de code voor ongeschilde aardappelen of deze 
beschikbaar komt voor niet-leden. Gottschall bevestigd dit, maar weet nog niet 
precies hoe. Waarschijnlijk op verzoek en dat de buitendienst er vervolgens 
langsgaat om ook uitleg te kunnen geven. 
 
De secretaris licht toe wat het vervolgproces is. De codehouders kunnen de laatste 
wijzigingen naar aanleiding van dit overleg verwerken en vervolgens de definitieve 
versie inclusief gevarenanalyse doorsturen naar de NVWA en het ROW-secretariaat. 
Hierbij het verzoek om aan te geven dat de oude code kan worden ingetrokken en 
indien gewenst een ingangsdatum (anders treedt de nieuwe code in werking met de 
datum van de officiële publicatie in de Staatscourant). De NVWA bekijkt de code nog 
een laatste keer en geeft vervolgens hun goedkeuring door aan het ministerie. De 
code wordt dan voorgelegd aan de minister van VWS voor goedkeuring en 
vervolgens wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
 

5. Planning van het evaluatietraject van hygiënecodes 
 
De voorzitter geeft aan dat er een overzicht is gemaakt van alle codes die nog 
herzien moeten worden. Mogelijk worden er ook codes ingetrokken, maar we willen 
hierbij wel in de gaten houden of dit geen problemen geeft voor bedrijven. 
Mittendorff vult aan dat de organisaties die nog niet zijn begonnen met de evaluatie 
van hun hygiënecode, hier snel mee moeten beginnen. Het traject duurt meestal veel 
langer dan dat van tevoren wordt ingeschat. Colijn vraag of de NVWA weer capaciteit 
heeft voor de beoordeling van de gevarenidentificatie en risicoanalyses (GIRA’s). 
Mittendorff antwoordt dat ze nog bezig zijn met het zoeken naar voldoende 
capaciteit, maar dat GIRA’s wel doorgestuurd kunnen worden. 
 
 

6. Rondvraag 
 
Mittendorff deelt mee dat de internetconsultatie over openbaarmaking is opengesteld 
tot 30 juli. Het gaat om een nieuwe amvb onder de Gezondheidswet. Hierin worden 
ook de specifieke productgroepen, doelgroepen en onderwerpen genoemd die 
momenteel in het traject voor openbaarmaking zitten. 
 
Na het overleg zijn nog drie mededelingen binnengekomen naar aanleiding van het 
ROW-overleg: 

 Mittendorff heeft nog per mail nog doorgegeven dat de NVWA een nieuw 
mailadres heeft voor de hygiënecodes: hygienecode@nvwa.nl. 
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 Rang heeft aangegeven dat de Vereniging Oesterputten Yerseke en de 
Vereniging De Mosselhandel hebben aangegeven dat hun leden geen 
behoefte meer hebben aan de Hygiënecode voor Verzend- en 
Zuiveringscentra en dat zij deze code daarom niet zullen actualiseren. Dit 
betekent dat – met positief advies van de NVWA - de goedkeuring van de 
code zal worden ingetrokken. Deze intrekking zal gelden vanaf 1 januari 
2018. 

 Rang heeft aangegeven dat eenzelfde mededeling is ontvangen van de 
Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen over de Hygiënecode 
frisdranken, natuurlijk mineraal- en bronwaters. Ook deze code zal – 
na een positief advies van de NVWA – op 1 januari 2018 worden ingetrokken. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur. 
 
 

 
 
De secretaris, 
 
 
M. Kunst  

 


