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Vergadering Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen van 14
april 2022

AGENDA
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het
Deskundigenoverleg Etikettering Levensmiddelen van het Regulier Overleg
Warenwet op donderdag 14 april 2022. De vergadering vindt bij ZZiin
Cenference Center 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
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)
1. Voorstelronde en vaststelling agenda
2. Mededelingen
Sander Baljé, het nieuwe MT-lid voedselveiligheid en plaatsvervangend
directeur VGP zal zich voorstellen.
3. Nettohoeveelheid van niet-eetbare kaascoating
Dit onderwerp is eerder aan bod gekomen in het ROW. Bij het bepalen van
het nettogewicht van stukken voorverpakte kaas wordt tot tot nu toe de
aanwezige niet-eetbare kaascoating meegewogen. Het Nederlands
Meetinstituut (NMi) is van mening dat dit niet juist is en heeft hierover een
discussie gevoerd met de NVWA en met het ministerie van VWS. Het NMi
stelt samen met het ministerie van VWS hierover een notitie op. Deze
notitie is op dit moment nog niet beschikbaar. Zodra de notitie beschikbaar
is, zal zij worden nagezonden.
4. FIC-survey in het kader van de Farm to Fork strategie
Updat vanuit VWS. De Europese Commissie heeft een publieke consultatie
en een targeted survey uitgezet waarmee zij input vraagt op de opties tot
aanpassing binnen Verordening 1169/2011. De onderwerpen van beide
consultaties zijn houdbaarheidsdata, alcoholetikettering,
herkomstetikettering en voedselkeuzelogo.
5. Update Nutri-Score
VWS geeft een update over de stand van zaken rondom de invoering van
het Nutri-Score logo. Het jaarrapport van het internationaal
wetenschappelijk comité en het activiteitenrapport van de internationale
stuurgroep Nutri-Score zijn hier te vinden.
6. Waarschuwingsetiket vlees
VWS geeft een update over de stand van zaken met betrekking tot de
wijzigingen in het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van
Levensmiddelen op het onderwerp waarschuwingsetiket pluimveevlees.
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7. Rondvraag

De secretaris,
T.E.J. de Haas

