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Datum
Betreft

2 oktober 2019
Vergadering Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen van 17
oktober 2019

AGENDA
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het
Deskundigenoverleg Hygiëne Levensmiddelen van het Regulier Overleg
Warenwet op donderdag 17 oktober 2019 in de Muzenzaal 1-2 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
N.E. Emmerik
ne.emmerik@minvws.nl
_dienstpostbusROW@minvws.nl
www.row-minvws.nl

Aanvang: 14.00 uur
Voorzitter van deze vergadering is de heer Ir. L. (Louis) van Nieuwland
1. Voorstelronde en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Bespreking concept Hygiënecode voor ambachtelijke ijsbereiding
De code is meegestuurd als bijlage 1.
4. Bespreking concept Hygiënecode voor kerstpakketten- en
relatiegeschenkenbranche van het Platform Promotional Products
De code is meegestuurd als bijlage 2.
5. Bespreking concept Hygiënecode voor aanvoer levende tweekleppige
weekdieren
De code is meegestuurd als bijlage 3.
6. Gebruik desinfectantia
Desinfectantia leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van
infecties bij mens en dier. De levensmiddelenindustrie is een van de
sectoren waarin desinfectantia veel worden gebruikt. De Gezondheidsraad
heeft in december 2016 een advies uitgebracht over zorgvuldig omgaan
met desinfectantia (zie bijlage 4). De Gezondheidsraad wijst er op dat
overmatig of onjuist gebruik van desinfectiemiddelen
resistentieontwikkeling in de hand zou kunnen werken. Het kabinet heeft in
reactie op dit advies onder meer aangegeven dat gestimuleerd zal worden
dat specifieke aanwijzingen voor het juist en zorgvuldig gebruik van
desinfectantia in hygiënecodes worden vastgelegd.
VWS heeft als voornemen om bij de volgende herzieningsronde te vragen
om richtlijnen voor het gebruik van desinfectantia in de hygiënecodes op te
nemen. Daarnaast zulllen codehouders die hun code nog in deze ronde
moeten herzien, worden aangemoedigd deze richtlijnen nu al in de code op
te nemen.

Ons kenmerk
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Hidde Rang zal dit agendapunt toelichten en daarna wordt het ROW om
reactie gevraagd op deze beleidsvoornemens.
7. Rondvraag

De secretaris,
N.E. Emmerik

