> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan:

Deelnemers ROW/Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen

Datum
Betreft

21 juni 2021
Vergadering Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen van 8
juli 2021

AGENDA
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het
Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen van het Regulier Overleg
Warenwet op donderdag 08 juli 2021. De vergadering vindt online plaats via
Webex.

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
T.E.J. de Haas
Te.d.haas@minvws.nl
_dienstpostbusROW@minvws.nl
www.row-minvws.nl

Aanvang: 10.00 uur
Voorzitter van deze vergadering is hr ir. B. Breedveld (Boudewijn)

Ons kenmerk
VGP/3215066
Bijlagen
3

1. Procedure digitaal vergaderen, voorstelronde en vaststelling agenda
2. Mededelingen

Vooruitzichten online/offline vergaderen.

ISO publicatie etikettering vitamines in voeding.
3. Vegetarisch gehakt
De minister voor medische zorg en sport heeft in december 2019
aangegeven de benaming ‘vegetarisch gehakt’ mogelijk te willen maken.
VWS is gestart met dit traject. De eerste stap is het opstellen van definities
voor de termen ‘vegetarisch’ en ‘veganistisch’. Bijlage 1 bevat een voorstel
hiertoe dat besproken zal worden. Voorgestelde definities zijn gelijk aan de
definities gehanteerd door ProVEG en EVU.
4. Etiketteringsaspecten Farm to Fork strategie
De Europese Commissie is momenteel bezig met het voorbereiden van de
Impact Assessment op de verschillende etiketterings-onderwerpen binnen
de Farm to Fork strategie. Het ministerie van VWS zal hier kort een
toelichting over geven.
5. Update Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen
VWS geeft een update over de stand van zaken met betrekking tot de
wijzigingen in het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van
Levensmiddelen op de onderwerpen houdbaarheidsdata en
waarschuwingsetiket pluimveevlees.
6. Actieplan Etikettering 2020

Annet Roodenburg van HAS Hogeschool zal de eerste resultaten
van het onderzoek ‘Verleiding of misleiding, etikettering van
levensmiddelen’ presenteren (actie 5).

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



De tussenrapportage van het Actieplan etikettering 2020 is
afgerond. Zodra de Kamerbrief verzonden is wordt deze nagestuurd
als bijlage 2 en 3.

7. Rondvraag

De secretaris,
T.E.J. de Haas

