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De Europese Commissie heeft de Richtlijn 92/1/EEG vervangen

door de nieuwe Verordening (EG) 37/2005 voor de temperatuur-

controle van diepvriesproducten. Deze regeling schrijft voor waar-

aan de gebruikte meetinstrumenten moeten voldoen.

De temperatuurscontrole van diepvries-
producten is in Nederland voorgeschre-
ven in de Warenwetregeling Diepgevro-
ren levensmiddelen die gebaseerd is op
Richtlijn 92/1/EEG. De Warenwet defini-
eert diepvriesproducten of diepgevroren
levensmiddelen als producten die een
speciaal bevriezingsproces – ‘diepvrie-
zen’ – hebben ondergaan, waarbij zo snel
als nodig en afhankelijk van de aard van
het product de maximale kristallisatiezo-
ne wordt overschreden. Hierdoor blijft de
temperatuur na thermische stabilisatie
overal in het product continu op -18°C of
lager. Consumptie-ijs valt volgens de Wa-
renwetregeling Diepgevroren levensmid-
delen niet onder de definitie.

Apparatuur
De verordening schrijft voor dat vervoers-
middelen en opslagruimten tijdens ge-
bruik voorzien moeten zijn van adequate
automatische apparatuur voor de regel-
matige en frequente registratie van de
luchttemperatuur waaraan diepvriespro-
ducten zijn blootgesteld. 
Het Europees Normalisatiecomité heeft
nu vastgelegd waaraan deze apparatuur
moet voldoen. De Europese Commissie
wil dat de nieuwe normen, samen met de
technische voorschriften uit de bestaan-
de Richtlijn 92/1/EEG, onmiddellijk gaan
gelden. Met het oog op de samenhang en
uniformiteit van het Gemeenschapsrecht
is de bestaande richtlijn ingetrokken en
zijn zowel de bestaande technische voor-
schriften als de nieuwe normen voor ap-
paratuur vastgelegd in een nieuwe veror-
dening (EG) 37/2005. De verordening is
vanaf 1 januari 2006 ook van toepassing
op vervoer per spoor.
Meetinstrumenten moeten met ingang
van die datum voldoen aan de normen
EN 12830, EN 13485 en EN 13486. De fa-

brikant moet alle documenten die aange-
ven of de instrumenten aan deze normen
voldoen, bewaren. Bestaande meetappa-
ratuur mag tot uiterlijk 31 december
2009 worden gebruikt, mits zij uiterlijk
op 31 december 2005 is geïnstalleerd vol-
gens eerdere wetgeving.

Bewaartermijn
De gegevens over de temperatuurregi-
stratie moeten worden voorzien van een
datum en minstens een jaar worden be-
waard. Hierbij moet de fabrikant reke-
ning houden met de aard en de houd-
baarheid van de diepvriesproducten. In
de praktijk zal de termijn langer dan een
jaar zijn.

Winkelmeubelen
Tijdens opslag in winkelmeubelen en bij
lokale distributie hoeft de luchttempera-
tuur slechts te worden gemeten met be-
hulp van tenminste één goed zichtbare

thermometer. Voor open winkelmeube-
len moet de maximum vulhoogte duide-
lijk staan aangegeven. De thermometer
moet bovendien de temperatuur van de
uitstromende lucht aanwijzen op het ni-
veau van deze markering.

Winkelvoorraad
Voor koelinstallaties met een inhoud van
minder dan 10 m3 bestemd voor de op-
slag van winkelvoorraden kan de natio-
nale wetgever afwijken van de meet- en
registratieplicht door temperatuurmeting
met een gemakkelijk zichtbare thermo-
meter toe te staan. Het is nog niet be-
kend of de Nederlandse overheid gebruik
gaat maken van deze mogelijkheid.
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