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Voedselveiligheid

Met ingang van volgend jaar worden diverse Europese verorde-

ningen op het gebied van hygiëne en de controle daarop van

kracht. Vooral over de uitwerking in de praktijk bestaat nog veel

onduidelijkheid. De VWA zal bedrijven dan ook volgend jaar de

ruimte geven om hun bedrijfsvoering aan de regelgeving aan te

passen.

De nieuwe Hygiëne- en controleverorde-
ningen worden al met ingang van 1 janu-
ari 2006 van kracht. Hoe deze in elkaar
grijpen, geeft figuur 1 weer. In totaal be-
slaat deze wetgeving maar liefst vijf dikke
ordners. Desondanks zijn vooral de grote
lijnen bekend en nog (lang) niet alle de-
tails. Zie daar de spagaat waarin de Voed-
sel en Waren Autoriteit zich momenteel
bevindt. Om de industrie toch zo veel
mogelijk duidelijkheid te geven, organi-
seerden VMT en VWA eind september een
bijeenkomst. De regelgeving werd daar
uitgedeeld en uitgebreid toegelicht door
diverse sprekers van de toezichthouder.
De belangrijkste veranderingen per ver-
ordening op een rij gezet.

ALV vormt de basis
De Algemene Levensmiddelen Verorde-
ning (178/2002) vormt de basis waarop
de Europese hygiëneregelgeving is geba-
seerd. Hierin zijn de algemene uitgangs-
punten vastgelegd voor de gehele levens-

middelenketen voor zowel levensmidde-
len als diervoeders (inclusief additieven).
De ALV geldt voor alle andere verordenin-
gen. Belangrijke onderdelen zijn defini-
ties en begrippen, het voorzorgbeginsel,
traceerbaarheid, meldingsplicht, de Eu-
ropese Voedsel en Waren Autoriteit EFSA
en het Rapid Alert Systeem for Feed and
Food (RASFF).
Bij het toezicht op naleving van de regel-
geving kent de VWA vier prioriteiten: het
afhandelen van meldingen van voor de
volksgezondheid mogelijk schadelijke
producten, inspectie van traceringsyste-
men, nagaan of bedrijven de meldplicht

nakomen en als contactpunt fungeren
voor RASFF.

Diervoederverordening
Voor veel levensmiddelenbedrijven is de
Diervoeder Hygiëneverordening (183/
2005) van belang. Het gaat daarbij om
bedrijven die (rest)producten afzetten als
voer voor dieren. Volgens de Algemene
Levensmiddelenverordening vallen deze
bedrijven daarmee onder de definitie van
diervoederbedrijf. De erkenningenricht-

lijn wordt omgezet in de Diervoederhygi-
ëneverordening en de Controlerichtlijn
diervoeding wordt de nieuwe Controle-
verordening.

Registratie
Belangrijkste wijziging is dat diervoeder-
bedrijven zich voor 1 januari 2006 bij de
VWA als diervoederbedrijf moeten laten
registreren (naast hun registratie als le-
vensmiddelenbedrijf). In tegenstelling
tot een levensmiddelenbedrijf kan de
VWA een registratie van een diervoeder-
bedrijf intrekken; de registratie heeft hier
dus het karakter van ‘licence to produce’.
Doordat diervoederbedrijven alleen pro-
ducten van geregistreerde bedrijven en/
of erkende bedrijven mogen afnemen,
tracht de wetgever een gesloten keten te
creëren. Gezien de vele crises in het ver-
leden heeft de registratie van (diervoe-
der)bedrijven topprioriteit bij de VWA.
Met het oog op snelheid en efficiency

Gevolgen hygiëne- en controle

Onzeker is nog of bij controlekosten bij levensmiddelenbedrijven in rekening zullen worden
gebracht. Voor hercontroles moet de VWA de rekening gaan presenteren.

Een levensmiddelenbedrijf met
reststromen bestemd voor vee moet

zich als diervoederbedrijf registreren
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wordt met het Productschap Diervoeder
overlegd of de bedrijfsgegevens zoals de-
ze zijn vastgelegd in de basisregistratie
en GMP+-regeling automatisch kunnen
worden overgenomen. Ook dan wordt de
invoeringsdatum van 1 januari 2006 niet
gehaald. Voor bedrijven die zich voor 1
januari 2006 aanmelden en nog geen re-
gistratie of erkenning hebben, geldt een
overgangstermijn tot 31 december 2007.
De VWA zou graag zien dat bedrijven zich
snel laten registreren, zodat de toezicht-
houder bij een crisis de herkomst en be-
stemming van verontreinigde partijen
snel kan achterhalen.
De VWA gaat na of bedrijven zich ook via
de site van de VWA kunnen laten registre-
ren dan wel hun gegevens kunnen con-
troleren en deze eventueel zelf(s) kunnen
aanpassen. Of de VWA kosten in rekening
zal brengen voor de registratie en, zo ja,
tegen welk tarieven, is nog punt van dis-
cussie tussen LNV en VWS.

Import
Bij de import van diervoedergrondstoffen
zal het controleregiem zoals dat bij vete-
rinaire producten wordt gehanteerd,
worden ingevoerd. Gewerkt zal worden

met lijsten van bedrijven die Nederland
in het betreffende land erkent. Alleen
deze erkende bedrijven mogen naar Ne-
derland exporteren. Deze omschakeling
zal zeker nog enkele jaren vergen.

Levensmiddelen Hygiëneverordening 
De Levensmiddelen Hygiëneverordening
(852/2004) geldt voor de gehele levens-
middelenketen, van primaire producent
tot consument. Deze wordt per 1 januari
2006 van kracht. In feite is deze regelge-
ving al in de Nederlandse wetgeving
geregeld.
Voor de levensmiddelenindustrie is voor-
al van belang dat de HACCP-principes
voor de gehele keten gaan gelden, de pri-
maire productie uitgezonderd. HACCP
moet door bedrijven worden ingevuld
met vooral voor kleine bedrijven voldoen-
de flexibiliteit in alle situaties. Wat onder
dit laatste moet worden verstaan, is on-
duidelijk en zal nader worden omschre-
ven in een nog te publiceren document
(1955/2005). Zonodig zal met de opstel-
lers van hygiënecode, de brancheorgani-
saties, worden nagegaan hoe deze ver-
plichting kan worden doorgevoerd.
Behalve nationale hygiënecodes kan de

industrie ook communautaire gidsen op-
stellen en indienen bij de Europese Com-
missie. Voordeel van dit type hygiëneco-
de is dat alle EU-landen deze moeten ac-
cepteren. Het Permanent Comité voor de
voedselketen brengt in dat geval advies
uit aan de Europese Commissie. Hoe een
communautaire gids zich verhoudt tot
een nationale hygiënecode is nog ondui-
delijk. Hetzelfde geldt voor de betrok-
kenheid van de afzonderlijke lidstaten bij
de goedkeuring van de communautaire
gidsen.

Controleverordening
Hoe de VWA toezicht moet uitoefenen, is
geregeld in de Controleverordening Le-
vensmiddelen en Diervoeder (882/2004).
De VWA zet haar controleurs in op basis
van vastgestelde risico’s, antecedenten
van bedrijven, de eigen controles die
door bedrijven zelf zijn uitgevoerd en de
informatie die wijst op het niet naleven
van regelgeving, van consumentenklacht
tot recall. Dankzij deze controleverorde-
ning krijgt een document als een HACCP-
certificaat een officiële waarde. De VWA
kan deze niet langer naast zich neer leg-
gen vanwege een te geringe waarde die
zij in de praktijk blijken te hebben. Zij zal
haar controleregiem daarop moeten aan-
passen. Hoe dat zal gebeuren, is nog niet
bekend.
Risicovolle producten uit risicovolle lan-
den komen op een lijst te staan. Daar-

voor geldt een verscherpt controlere-
giem. Op de lijst staan ook de onder-
zoekmethoden en Europese normen.
Hierdoor hoopt de Commissie de contro-
le te harmoniseren. Bedrijven moeten
aankomende zendingen die op deze lijst
staan, melden bij de VWA. Onduidelijk is
nog of de controle moet plaatsvinden aan
de buitengrens van de EU of in het land
van ontvangst. 

Bevoegd gezag
De nieuwe verordeningen gaan uit van
een ‘bevoegde autoriteit’, zeg maar de
eindverantwoordelijke en daarmee het

oleverordeningen deels bekend

De Algemene Levensmiddelen Verordening (178/2002), in het Engels aangeduid als ‘General
Food Law’, vormt de basis voor alle overige regelgeving voor diervoeders en levensmiddelen. De
hygiëneverordeningen worden per 1 januari 2006 van kracht. De Levensmiddelen Hygiëneveror-
dening (852/2004) geldt voor alle bedrijven in de gehele levensmiddelenketen. Verordening
853/2004 bevat aanvullende eisen voor de erkende (vleesverwerkende) bedrijven. In verorde-
ning 854/2004 staan de officiële regels voor de officiële controle van producten voor dierlijke
oorsprong. Via verordening 183/2005 wordt de regelgeving voor diervoeders geharmoniseerd.
De Controleverordening (882/2004), in het Engels aangeduid als ‘Food and Feed Control’, har-
moniseert het toezicht op de veiligheid van zowel voedsel als diervoeder in Europa. 

Samenstel van de Verordeningen

Controleverordening Levensmiddelen en Diervoeder 882/2004

Diervoeder 
Hygiëne
Verordening 
183/2005

Hygiëne-
verordening
852/2004
853/2004
854/2004

Dierlijke
Bijproducten
verordening
1774/2004

GGO
Verordening 
1829/2004
1830/2004

Enz. diverse 
richtlijnen
TSE
Residuën

Algemene Levensmiddelen Verordening 178/2002

Grondstoffen mogen nog 
alleen van erkende bedrijven worden
geïmporteerd
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centrale aanspreekpunt voor die regelge-
ving. VWS is uiteindelijke de bevoegde
autoriteit voor het gehele hygiënepakket,
dus inclusief de vleeskeuring. Voor wat
betreft het verlenen van erkenningen zal
VWS via een mandaat de VWA aanstellen
als bevoegde autoriteit. Voor controle op
levende tweekleppige weekdieren in zo-
geheten verwatergebieden wordt dat het
Productschap Vis. Daarnaast is de AID de
bevoegde autoriteit voor de primaire
land- en tuinbouwbedrijven.
Het vaststellen van de bevoegde auto-
riteit heeft geleid tot langdurige discus-
sies over taakverdeling tussen de depar-
tementen van LNV en VWS. VWS heeft
alle wetgeving via het Warenwetbesluit
Hygiëne Levensmiddelen in de Neder-
landse wetgeving ondergebracht. De
vleeskeuring is daarvan uitgezonderd.
LNV heeft deze in regels voor slachten,
keuren en uitsnijden ingebed. Daarnaast
blijft LNV verantwoordelijk voor het wel-
zijn en gezondheid van dieren en dier-
voeders.
LNV heeft de keuringswerkzaamheden op
het gebied van voedselveiligheid die via
de Landbouwkwaliteitswet waren uitbe-
steed aan organisaties als COKZ (voor
zuivelinrichtingen) en CPE (voor ei- en
eiproductinrichtingen) beëindigd. Het
ministerie van VWS wil dat op termijn
ook, maar heeft een overgangsperiode
ingelast. Tot 2011 kunnen private organi-
saties als het COKZ en CPE hun controle-
taken blijven uitvoeren onder toezicht
van de VWA (ook wel aangeduid met toe-
zicht op toezicht). Zo dient de VWA, die
de ambitie heeft om de centrale auto-
riteit voor voedselveiligheid te worden,
hun werkprogramma goed te keuren en
dienen de organisaties hun keuringsre-
sultaten aan de VWA door te geven.

Transparantie
De VWA zal transparant moeten opere-
ren. Behalve over haar taken en controle-
programma’s zal de VWA ook in toene-
mende mate over de bevindingen com-
municeren. Het publiceren van publie-
kelijke recalls op de VWA-site is daarvan
een eerste voorzichtige stap. Dit gebeurt
momenteel in overleg en met toestem-
ming van het betrokken bedrijf. De infor-
matie die de VWA-controleur bij zijn be-
zoek aantreft, blijft vallen onder zijn
beroepsgeheim.

Financiering
De Controleverordening geeft toezicht-
houders mogelijkheden om kosten voor

controles in rekening te brengen bij het
bedrijfsleven. De VWA zal die zeker gaan
innen bij veterinaire inspecties en de in-
voer van producten van dierlijke oor-
sprong. In de gehele EU worden daarvoor
uniforme tarieven gehanteerd. Deze zijn
op hetzelfde niveau gebracht als die in
Nederland. Bij levensmiddelen discussië-
ren LNV, VWS en VWA nog over het al dan
niet doorberekenen van de controlekos-
ten. Daarbij wordt ook gekeken naar an-
dere overheidsdiensten, zoals de Ar-
beidsinspectie. Bij het tegelijk controle-
ren van diervoeders en levensmiddelen
moeten deze als één activiteit bij het
bedrijf in rekening worden gebracht.
De Controleverordening noemt een aan-
tal factoren die de hoogte van de tarieven
bepaalt: het type bedrijf met bijbehoren-
de risicofactoren, bedrijfsgrootte, aard
van de processen en de toegepaste zelf-
controlesystemen. De VWA is voorstander
van loon naar werken: bedrijven die hun
zaken aantoonbaar voor elkaar hebben,
kunnen minder inspecties en dus minder
controlekosten verwachten.
Voor hercontroles bij levensmiddelenbe-
drijven verplicht de Controleverordening
de VWA om bedrijven daarvoor de reke-
ning te presenteren. Tot slot is nog onze-
ker of de VWA de kosten voor het regis-
treren van bedrijven zal doorrekenen.

Registratie
Ook alle levensmiddelenproducenten
dienen zich voor 2006 bij de VWA te laten
registreren. Zover is de VWA echter nog
niet. De voorlopige lijn is dat de VWA de
eigen bestanden aanvult met bestaande
bestanden van horeca en detailhandel.
De VWA zal bij alle haar bekende bedrij-
ven vragen of de informatie nog juist is.
Net als bij de diervoederbedrijven wordt
gewerkt aan een webapplicatie zodat
bedrijven zelfstandig hun gegevens kun-
nen controleren en zonodig wijzigen.
Nog niet geregistreerde bedrijven die
zichzelf voor 1 juni volgend jaar aanmel-
den, betalen geen registratiekosten.
Daarna zal een nog nader te bepalen
tarief gaan gelden. Deze kosten zullen
later op de VWA-site worden geplaatst.

Dierlijke oorsprong
De tweede verordening (852/2004) van
het hygiënepakket, ook wel aangeduid
met H2, bevat regelgeving voor produc-
ten van dierlijke oorsprong. Veel veran-
dert er niet bij de erkenningen. Binnen-
kort publiceert de VWA op haar site een
beslisboom waarmee bedrijven gemak-

kelijk kunnen nagaan of zij een erken-
ning (alleen bij rauwe producten), en zo
ja welk type, nodig hebben. Daar zijn dan
ook de erkenningvoorwaarden inclusief
inspectielijsten en de erkenningprocedu-
re te raadplegen. 
Bedrijven die na 1 januari 2006 een er-
kenning aanvragen, krijgen eerst een
voorwaardelijke erkenning, mits aan alle
eisen ten aanzien van infrastructuur en
uitrusting wordt voldaan. Na drie maan-
den wordt het bedrijf aan alle overige
voorschriften getoetst, waarna de defini-
tieve erkenning volgt dan wel een verlen-
ging van de voorwaardelijke erkenning

met drie maanden.
Indien ook in tweede instantie de erken-
ning niet wordt verleend, moet het be-
drijf de productie stoppen. Mogelijk zal
nog worden gekeken of deze sanctie niet
disproportioneel is ten aanzien van de
geconstateerde tekortkomingen.
Op karkassen van landbouwhuisdieren
met hoeven en gekweekt en vrij grof wild
komt een gezondheidskenmerk in plaats
van het huidige EEG-keurmerk. Op de
overige karkassen komt een EG-merk. In
december wordt een pakket overgangs-
maatregelen gepubliceerd. 
Het gebruik maken bij de keuring van
voedselketeninformatie zal vanaf volgend
jaar gefaseerd worden ingevoerd. Hier-
voor geldt een overgangstermijn van ma-
ximaal vier jaar. Bij vleesproducten is
nieuw dat daarin onder bepaalde voor-
waarden separatorvlees mag worden ver-
werkt.

Hans Damman

In vleesproducten mag onder bepaalde voorwaarden
separatorvlees worden verwerkt.

De VWA zal transparant moeten
opereren


