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Naar aanleiding van verscheidene crises publiceerde de Europese Commissie in 2000 het Witboek
Voedselveiligheid met doelstellingen en 84 actiepunten voor verbetering van de voedselveiligheid.
Eén van deze actiepunten was het schrijven van een
Vanaf 1 januari worden ook agrariërs beschouwd als
algemeen kader dat ten grondslag moest liggen aan
producenten van levensmiddelen. Dit betekent dat
alle andere wetgeving die met voedselveiligheid
te maken had. Dit kader is de Algemene
deze groep voortaan onder de warenwetregeling valt.
Levensmiddelen Verordening geworden (de ALV,
Dit zal ook voor de bestrijding van ongedierte gevolgen
ook wel bekend onder de Engelse naam Genera!
hebben. Hoe? Daarover is nog veel onduidelijkheid.
Food Law) en is op 1 januari 2005 in werking getreden. De andere actiepunten zi jn ook uitgewerkt en
vertaald in een Hygiëneverordening voor levensmiddelen, een
HYGIËNEWETGEVING IN 2006
Hygiëneverordening voor diervoeders en een Controleverordening
voor de overheid. Deze verordeningen zijn all emaal gepubliceerd en
Op 1 januari 2006 is de nieuwe Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en
zijn sinds 1 januari 2006 van kracht.
diervoeders in werking getreden. De hervormde wetgeving moet zorgen voor een nog veiliger
REGISTRATIEVERPLICHTING
en transpara nter systeem dat de productie van
levensmiddelen en diervoeders waarborgt.
Een belangrijke verandering is dat nu de gehele primaire sector (de
productie, fokken en telen van primaire producten tot aan het slachBinnen het zogenoemde hygiënepakket heeft
ten, inclusief jacht en visvangst en oogst van producten uit het wild)
de Voedsel- en Waren Autoriteit een centrale rol
onder de voedselveiligheidswetgeving valt. Belangrijk is ook dat alle
als toezichthouder gekregen. Hoe dit in de praktijk zal plaatsvinden, is nog onderwerp van
bedrijven die levensmiddelen en /of diervoeders produceren, verweroverleg.
ken, opslaan, vervoeren of verhandelen zich moeten registreren . Het
verplicht laten registreren is een logische aanvulling op eerdere regels
voor melden en traceren. De overheid krijgt zo een volledig en actuMet dank aan Germ Boersma, sr. controleur
eel beeld van bedrijven die zich bezighouden met levensmiddelen en
Productveiligheid VWA Noord, Zutphen.
diervoeders.
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Niet alleen de bekende agrarische bedrijven moeten zich voortaan, in het kader van de voedselveiligheid, bij de Voedsel- en Waren
Autoriteit laten registreren. leder bedrijf dat levensmiddelen of diervoeders (inclusief grondstoffen en additieven) produceert, verwerkt,
opslaat, transporteert of verhandelt, moet de vestigingen die bij het bedrijf horen laten registreren. Zelfs een school die een kantine in
eigen beheer runt. Uitgezonderd van de registratieplicht is alleen de detailhandel van voeders voor gezelschapsdieren.

