
De Europese Commissie is
druk doende om de 17 richt-
lijnen op het gebied van

levensmiddelenhygiëne (figuur 1) om
te vormen tot drie verordeningen.
Deze reorganisatie komt voort uit het
actieplan van de Europese Commis-
sie over voedselveiligheid. De twee
belangrijkste doelstellingen daarin
zijn het garanderen van een hoog
beschermingsniveau van de volksge-

zondheid en het herstellen van het
consumentenvertrouwen in de veilig-
heid van het voedsel. Vooral de in
2002 van kracht geworden: ‘General
Food Law’ (GFL, verordening
178/2002) en de ingestelde European
Food Safety Authority (EFSA) vormen
de basis waarmee de Commissie deze
doelstellingen wil realiseren.

Die GFL bevat drie belangrijke ele-
menten: 1. Een algemene levensmid-

delenwet met onder andere defini-
ties/begrippen, (voorzorg)beginse-
len, voorschriften voor de in- en uit-
voer en vereisten voor bijvoorbeeld de
traceerbaarheid; 2. De oprichting van
de Europese voedselveiligheidsauto-
riteit (EFSA) en 3. Procedures voor de
voedselveiligheid (zie ook VMT 16/17,
2002: pag. 10-12).

Tegen deze achtergrond besloot de
Europese Commissie ook de versnip-
perde hygiëneregelgeving te reorga-
niseren. Maar liefst (delen uit) 17 ver-
ticale richtlijnen worden omgevormd
tot drie verordeningen. Daarbij han-
teert de Commissie een nieuwe bena-
dering waarbij de GFL als uitgangs-
punt dient (zie figuur 2). 

Zoals gezegd worden er drie veror-
deningen gemaakt. In verordening 1
zijn de algemene hygiënevoorschrif-
ten voor alle levensmiddelen vastge-
legd, inclusief de primaire sector.
Verordening 2 omvat specifieke
hygiënevoorschriften voor levens-
middelen van dierlijke oorsprong. In
verordening 3 wordt de organisatie
van officiële controles van producten
van dierlijke oorsprong vastgelegd.
Vooral de eerste twee verordeningen
zijn dus van belang voor het bedrijfs-
leven, de derde is meer gericht aan
overheden.

De industrie kan zich al een redelijk
beeld vormen van de inhoud van de
eerste twee verordeningen omdat de
Raad hierover reeds een akkoord
heeft bereikt. De deelnemers ontvin-
gen van alle drie verordeningen de
Nederlandstalige teksten. Mei dit jaar
wordt mogelijk over de derde veror-
dening een politiek akkoord bereikt
in de Landbouwraad. De komende
tijd kunnen de verordeningen als
gevolg van door het Europees Parle-
ment voorgestelde wijzigingen nog
worden aangepast. De Commissie wil
de drie verordeningen tegelijk van
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kracht laten worden, daar deze
onderling nauw op elkaar aansluiten
en alle 17 richtlijnen dan in een keer
kunnen worden ingetrokken. Indien
onder het huidige voorzitterschap
van de Grieken een gemeenschappe-
lijk akkoord over de drie verordenin-
gen wordt bereikt, en vervolgens tus-
sen Raad en Europees Parlement
snelle overeenstemming komt over
de definitieve teksten, zouden deze
met ingang van 1 januari 2005 van
kracht kunnen worden. Daarna volgt
nog een overgangstermijn van een
jaar waarin overheden en bedrijfsle-
ven de tijd krijgen om de nodige pro-
cedures in werking te stellen.

Discussiepunten
Bij het opstellen van de eerste veror-
dening kwamen een aantal discussie-
punten naar voren. Op aandringen
van het Europees Parlement zijn
omwille van de flexibiliteit traditio-
nele productiemethoden uitgezon-
derd van de hygiënevoorschriften
mits ze aan de algemene voedselei-
sen voldoen. Verder werden de
microbiologische criteria en voor-
schriften voor temperatuurbeheer-
sing uit de oorspronkelijke voorstel-
len gehaald. Deze worden nu in een
aparte verordening geplaatst. Tot
deze in werking treedt, is de bestaan-
de regelgeving dus nog steeds van
kracht. Ook achtten de Commissie en
het merendeel van de lidstaten de
invoering van HACCP in de primaire
sector te ambitieus om deze hiervan
uit te sluiten. Binnen vijf jaar zal een
evaluatie plaatsvinden. De algemene
hygiëne-eisen voor de primaire sector
staan nu in een bijlage van de veror-
dening waarbij lidstaten een ‘passen-
de’ bewaarperiode voor de gegevens
mogen vaststellen (voorgesteld was
vijf jaar). In deze bijlage wordt de pri-
maire sector aangemoedigd om vol-
gens gidsen van goede hygiënische
praktijken te gaan werken.

In een tweede bijlage staan zeer
praktische zaken als de operationele
en hygiënevoorschriften waaraan
inrichtingen moeten voldoen (figuur
3). Alles is beschreven in doelgerich-
te termen. Zo moet bijvoorbeeld de
opslag van bepaalde producten/stof-
fen van dien aard zijn dat er geen
risico’s voor de volksgezondheid ont-
staan.

Naast het aanpassen van bedrijfsei-
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gen processen aan de voorschriften
die in de verordening staan
genoemd, hebben bedrijven en hun
brancheorganisaties nog taken ten
aanzien van het opstellen van
bedrijfseigen procedures voor recalls
en traceerbaarheid (zoals vereist in
de GFL), de invulling van HACCP en
registratiesystemen. Beleidsmede-
werker Suzanne Bont van LNV raadde
de aanwezigen dringend aan om via
bijvoorbeeld de brancheorganisaties
zitting te nemen in de diverse dossie-
rteams van LNV en VWS. Enerzijds
wordt men zich bewust van de conse-
quenties, anderzijds kan het bedrijfs-
leven invloed uitoefenen op de eind-
versie.

Ook in de tweede verordening met
de specifieke hygiënevoorschriften
voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong kunnen nog wijzigingen
worden doorgevoerd, maar deze zul-
len zich volgens beleidscoördinator
Anneke Toorop van VWS vooral voor-
doen in de bijlagen waarin onder
andere de definities zijn opgenomen.
Wijzigingen in de overige teksten zijn
nog mogelijk door wijzigingen in de
codes voor goede praktijken, nieuwe
technisch/wetenschappelijke inzich-
ten, verschuivende consumptiepatro-
nen of het vaststellen van voedselvei-
ligheidsdoelen. In al dit soort geval-
len dient het Permanent Comité voor
de Voedselketen de Europese Voedsel-
autoriteit EFSA voor een wetenschap-
pelijk advies te raadplegen.

Dierlijke producten
Onder de tweede verordening met
specifieke hygiënevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke oor-
sprong (inclusief honing en bloed)
vallen niet de retail (nationale wetge-
ving opstellen mag), BSE-maatrege-
len (via aparte verordening geregeld)
en de samengestelde producten
(levensmiddelen die zowel producten
van plantaardige oorsprong als ‘ver-
werkte producten’ van dierlijke oor-
sprong bevatten). Voor de definities
van (on)verwerkte producten zie
figuur 4. Worstenbroodjes bij de bak-
ker vallen dus niet onder de tweede
verordening, maar onder de eerste
(algemene) verordening. Het voor de
‘worst’ gebruikte vlees moet wel aan
de hygiënevoorschriften van de twee-
de verordening voldoen.

Alle erkende bedrijven moeten hun
vlees van een gezondheidsmerk en de
producten van dierlijke oorsprong,
inclusief vis, zuivel, et cetera, van een
identificatiemerk (ovaaltje) blijven
voorzien. Dit moet op de directe ver-
pakking worden aangebracht.

Voor de diverse andere product-
groepen bevat de tweede verordening
specifieke voorschriften, waaronder

Levende tweekleppige weekdieren,
Visserijproducten, Zuivel, Eieren en
eiproducten en de zogeheten Bezem-
producten (kikkerbilletjes, slakken,
gesmolten dierlijke vetten en kanen,
magen-blazen-darmen, gelatine en
collageen.

Bij de visserijproducten zijn de
fabrieksschepen veelal HACCP-plich-
tig, Bij zuivelproducten moet rauwe
koemelk een kiemgetal (bij 30°C)
lager dan 100.000 kve/ml hebben; het
aantal somatische cellen dient onder
de 400.000 kve/ml te blijven. Rauwe
melk van andere diersoorten (geiten,
buffel) mag een kiemgetal te hebben
van maximaal 1.500.000 kve/ml.
Indien deze melk echter wordt ver-
werkt tot zuivelproducten zonder dat
er een warmtebehandeling plaats-
vindt, mag deze melk maximaal
500.000 kve/ml bevatten (koemelk
minder dan 300.000 kve/ml; verwerk-
te koemelk minder dan 100.000
kve/ml). 

Vleesketen
Ook de eisen waaraan producenten
van dierlijke oorsprong moeten vol-
doen, zijn via zes secties in de tweede
verordening ondergebracht. Voor-
heen waren deze verspreid over zes
richtlijnen. Per sectie worden achter-
eenvolgens behandeld de Bouwtech-
nische eisen, Hygiëne-eisen, Opslag,
vervoer en rijping van het vlees, Voor-
schriften voor grondstoffen en Eti-
ketteringvoorschriften. De secties
Roodvlees (1) en Vlees van pluimvee
en lagomorfen (konijnen, sectie 2)
bevatten nu doelvoorschriften in
plaats van middelvoorschriften
(opvolgende bewerkingen zonder
onderbreking uitvoeren, scheiding in
ruimte en tijd, voorkomen van kruis-
besmettingen, et cetera). Tevens
wordt er geen onderscheid meer
gemaakt tussen grote en kleine
slachterijen/uitsnijderijen en zijn er
allerlei temperatuurvoorschriften. Bij
vlees van gekweekt wild (sectie 3) is
er inhoudelijk nauwelijks iets veran-
derd. Bij vrij wild (sectie 4) moeten
jagers een opleiding volgen, zodat zij
op een deskundige manier de
gezondheid van het wild kunnen
beoordelen nog voordat dit naar een
verwerkingsinrichting wordt
gebracht. 

Gehakt vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees staan nauw omschre-
ven in sectie 5 . Vooral separatorvlees
heeft verhitte discussies opgeleverd,
vertelde LNV-beleidsmedewerker Ana
Viloria (figuur 5 ). Voor de definitie
van gehakt vlees is het percentage
zout als kenmerk ingebracht. De
definitie van vleesbereidingen is vrij-
wel gelijk gebleven. In sectie 6 zijn
de vleesproducten geregeld. ■
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Fig. 2   Belangrijkste kenmerken van de nieuwe benadering van

hygiëne door de Europese Commissie.

Fig. 3   Behalve voldoen aan operationele en hygiënevoorschriften

voor inrichtingen moeten bedrijven ook procedures opstellen voor

zaken als registratie/traceerbaarheid/recalls en HACCP.

Fig. 4   Definities van (on)verwerkte producten.

Fig. 5   Vooral over de definitie van separatorvlees is veel

gediscussieerd. Nieuw is dat voor gehakt vlees het zoutgehalte als

kenmerk is ingebracht.


