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Voorverpakte eet- en drinkwaren die gekoeld moeten worden

bewaard, mogen voortaan voor een periode van ten hoogste

twee uur ongekoeld voor directe consumptie worden aangebo-

den. Dat is een gevolg van de wijziging van de warenwetregeling

Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants die 17

oktober in werking trad.

Het oude warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen stelde
regels aan het bewaren en vervoeren van
gekoeld te bewaren levensmiddelen en-
kele regels. Wanneer een product voor-
verpakt was en op het etiket een maxima-
le temperatuur aangegeven stond, mocht
de temperatuur tijdens vervoer en opslag
niet hoger zijn dan de aangegeven waar-
de (artikel 15 lid 1 sub a). Als de produ-
cent geen maximale bewaartemperatuur
had aangegeven, gold een maximum-
waarde van 7°C tijdens vervoer en opslag.
Dit ging op voor zowel voorverpakte als
niet voorverpakte levensmiddelen (arti-
kel 15 lid 1 sub b).

Ongekoeld aanbieden
Uit het warenwetbesluit (artikel 15 lid 1
sub a en b) kon dus worden afgeleid dat
levensmiddelen in kantines en restau-
rants die voor directe consumptie werden
aangeboden altijd moesten worden be-
waard onder de door de producent opge-
geven temperatuur of 7°C. De (gewijzig-
de) warenwetregeling Vrijstelling ge-
koeld bewaren in kantines en restaurants
maakt het nu mogelijk om onder bepaal-
de voorwaarden deze levensmiddelen on-
gekoeld aan te bieden.
Op grond van artikel 1 sub a en b van de
nieuwe regeling mogen de levensmidde-
len in kantines van instellingen of in
restaurants ongekoeld worden aangebo-
den voor directe consumptie gedurende
een eenmalige periode van ten hoogste
twee uur. Voor voorverpakte levens-
middelen geldt dat zij, voor ze worden
aangeboden in, bijvoorbeeld, een vitrine,
van een onuitwisbaar en als zodanig her-
kenbaar merkteken moeten worden voor-

zien. Door het merkteken
kunnen de levensmiddelen
de volgende dag niet weer
opnieuw worden aangebo-
den als nieuwe producten.
Het is daarbij niet belang-
rijk of voor de producten
een maximale bewaartem-
peratuur is aangegeven.

Voorwaarden
Aan de vrijstelling om
levensmiddelen ongekoeld
te mogen aanbieden voor
directe consumptie zijn wel
voorwaarden verbonden. Naast het aan-
brengen van een merkteken moet de
exploitant van een kantine of restaurant
een procesbeschrijving opstellen. In de
procesbeschrijving moet onder meer een
registratielijst worden opgenomen met
gegevens over het voedingsmiddel. Het
gaat daarbij om de datum van het onge-
koeld ter verkoop aanbieden, naam en
chargenummer van het product, de hoe-
veelheid product per charge, de begin-
en eindtijd van de ongekoelde presenta-
tie en een naam en handtekening van de
verantwoordelijke medewerker.
Mocht het product niet geconsumeerd
weer worden teruggenomen, dan moet
dat ook met opgaaf van redenen worden
geregistreerd. Dit registratieformulier
moet in de buurt van het product ge-
plaatst zijn, zodat verwerking van gege-
vens snel kan geschieden. Tot slot geeft
de vrijstelling aan dat het betreffende
voedingsmiddel onmiddellijk moet wor-
den verwijderd en vernietigd als het
ongeschikt is geworden voor consumptie
of de periode van twee uur is overschre-

den. Het document moet minimaal een
jaar door de onderneming worden
bewaard.
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