> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan:

Deelnemers ROW/Algemeen Overleg (AO)

Datum
Betreft

7 januari 2018
Vergadering Algemeen Overleg van 16 januari 2019

AGENDA
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het
Algemeen Overleg van het Regulier Overleg Warenwet op woensdag 16
januari 2019 in de Muzenzaal 2 (B-04-44 VZ) van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te Den Haag.

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
_dienstpostbusROW@minvws.nl
www.row.minvws.nl
www.row-minvws.nl

Aanvang: 14.00 uur
Voorzitter van deze vergadering is de heer mr. S. (Steven) van Hoogstraten

Ons kenmerk
VGP/ 1468118
Bijlagen
diverse

1.

Voorstelronde en vaststelling agenda
Uw brief

2.

Mededelingen
Motie kleurcodering inspectieresultaten (bijlage 1).

3.

Naar aanleiding van het AO-verslag van 20 september 2018
Vragen naar aanleiding van het verslag (Bijlage 2).

4.

Preventieakkoord
Eind vorig jaar is het Nationaal Preventieakkoord afgesloten. Als bijlage is de
tekst van het akkoord toegevoegd en de bijbehorende kamerbrief (bijlage 3
& 4). Bespreken welke acties in het Preventieakkoord interessant zijn om te
volgen via het ROW/AO.
Ter informatie is de kamerbrief meegestuurd met daarin de laatste stand
van zaken Akkoord Verbetering Productsamenstelling (bijlage 5).

5.

Rapport Sorgdrager
Op 25 juni 2018 heeft de commissie Sorgdrager haar rapport over de fipronil
crisis gepresenteerd. Hierin stonden aanbevelingen voor alle betrokken
partijen. In december 2018 is het Actieplan Voedselveiligheid –
Implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager naar de
Kamer verstuurd (Bijlage 6 & 7). Hierin staan de activiteiten en resultaten
die de betrokken organisaties naar aanleiding van het fipronilincident en
deze aanbevelingen hebben gerealiseerd en de komende tijd gaan uitvoeren.
De dossierhouder Inge Stoelhorst zal een toelichting geven en er is de
mogelijkheid tot input geven op het actieplan.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief.

6.

General Food Law
Dossierhouder Inge Stoelhorst zal een toelichting geven op de voortgang
van het wetsvoorstel met voorgenomen aanpassingen van de General Food
Law en het standpunt NL (bijlage 8).

7.

Rondvraag

de secretaris,

M. Kunst

