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Geachte mevrouw Schippers, 

 

Vanuit het bedrijfsleven hebben wij het signaal ontvangen dat in Nederland de EU-verordening 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne stringenter zou zijn geïmplementeerd dan in andere 

Europese lidstaten. Hierdoor wordt veilig voedsel in Nederland weggegooid, terwijl dat in 

andere lidstaten nog verkocht mag worden. Het gaat hierbij met name om twee grenswaarden 

voor levensmiddelen die bedoeld zijn voor eindverkoop aan consumenten: 

1. ongekoelde presentatie: 2 uur voor alle producten die voor directe consumptie worden 

aangeboden; en 

2. gekoelde opslag van zelfbereide producten in de detailhandel: 2 dagen bij 7° C of 3 

dagen bij 4° C. 

De stringentere implementatie zou in Nederland leiden tot meer regeldruk in de vorm van 

opbrengstenderving voor het betreffende bedrijfsleven.  

 

Actal heeft tot taak het kabinet te adviseren op basis van signalen over regeldruk voor het 

bedrijfsleven en de samenleving. Voor de advisering over deze signalen maken wij gebruik van 

een toetsingskader dat bestaat uit de volgende vragen: 

1. Nuloptie: Is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest gewenste 

instrument? 

2. Zijn minder belastende alternatieven mogelijk en is regeldruk proportioneel ten opzichte 

van het beleidsdoel? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening? 

 

Wij hebben het signaal over levensmiddelenhygiëne onderzocht. De beleidsdoelstelling van 

voedselveiligheid stond daarbij vanzelfsprekend niet ter discussie. De aard en inhoud van het 

ontvangen signaal geven aanleiding om ons advies te beperken tot de tweede vraag van 

bovenstaand toetsingskader. De belangrijkste bevinding uit ons onderzoek is dat de borging 

van voedselveiligheid op sommige punten minder belastend en daarmee efficiënter kan.  

Wij geven hieronder een toelichting op onze bevindingen en de aanbevelingen die wij daaraan 

verbinden. 
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Context 
De verordening EU 852/2004 verplicht lidstaten om het gebruik van nationale gidsen voor 

goede praktijken inzake hygiëne en de toepassing van de HACCP-beginselen te stimuleren. In 

Nederland heten deze gidsen hygiënecodes. De levensmiddelenbranche stelt deze op en zorgt 

voor verspreiding. Een hygiënecode heeft pas officiële status na goedkeuring door de Minister 

van VWS.
1
 Het gebruik van de hygiënecodes geschiedt op vrijwillige basis. Wanneer een 

ondernemer ervoor kiest geen gebruik te maken van een hygiënecode, dient hij zelf een 

voedselveiligheidssysteem te hanteren waarmee de veiligheid voor de volksgezondheid is 

geborgd. Dit is over het algemeen duurder dan het gebruik van een bestaande hygiënecode. 

 

Verordening EU 852/2004 stelt verder dat de communautaire wetgeving inzake 

levensmiddelenhygiëne gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk advies. De criteria die 

moeten worden opgenomen in de hygiënecodes, zoals vastgelegd door het ministerie van 

VWS
2
, sluiten aan op deze denkwijze, aangezien onderbouwing in een eerder stadium heeft 

plaatsgevonden. Deze criteria omvatten ook de bovengenoemde, niet wettelijk verplichte 

grenswaarden. Indien een branche wil afwijken van de grenswaarden, dan kan dit op basis van 

microbiologisch onderzoek. De kosten hiervan voor het bedrijfsleven zijn echter vaak hoog.  

 

Sira Consultancy heeft in opdracht van Actal onderzoek verricht naar de wijze waarop in België, 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de levensmiddelenhygiëne wordt geborgd en wordt 

omgegaan met de grenswaarden. Het rapport Levensmiddelenhygiëne in vier lidstaten is als 

bijlage bij dit advies gevoegd. Wij hebben de onderzoeksbevindingen besproken met Centraal 

Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Koninklijke 

Nederlandse Slagers-organisatie (KNS), Nederlandse Brood- en banketbakkers 

Ondernemersvereniging (NBOV), Nederlandse Vereniging van Bakkerij (NeVeBak), de 

Vereniging Nederlandse Catering-organisaties (Veneca), en medewerkers van uw departement. 

Het onderzoek laat zien dat minder belastende alternatieven mogelijk zijn. 

 

Actualiteit van de kritische grenswaarden 
De internationale vergelijking laat zien dat in het Verenigd Koninkrijk 4 uur wordt gehanteerd als 

termijn voor ongekoeld presenteren van bederfelijke producten terwijl deze termijn in Nederland 

2 uur is. Voor wat betreft gekoeld presenteren wordt in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 

België de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de houdbaarheidstermijn en temperatuur 

aan de ondernemer gelaten. Dit sluit aan bij de kerngedachte van de verordening EU 852/2004 

dat de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid bij de exploitant ligt. In Nederland  zijn 

daarentegen grenswaarden geformuleerd, zodat de ondernemer niet zelf microbiologisch 

onderzoek hoeft te laten verrichten, indien hij deze grenswaarden toepast. Medewerkers van 

uw ministerie geven aan dat de huidige grenswaarden zijn gebaseerd op de expertise van het 

Regulier Overleg Warenwet (ROW) en microbiologen.  

                                                      
1
 Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, Artikel 4, lid 2.  

2
 Ministerie van VWS,  Inhoudelijke criteria bij het opstellen of herzien van een hygiënecode, november 2006.  
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Om ervoor te zorgen dat deze grenswaarden zo goed mogelijk aansluiten op de 

uitvoeringspraktijk, is het belangrijk dat ze actueel blijven. 

 

1. Wij adviseren om – mede gelet op de in het Verenigd Koninkrijk gehanteerde termijn 

van 4 uur voor ongekoeld presenteren – te onderzoeken of en in hoeverre de 

algemene norm voor ongekoeld presenteren in Nederland kan worden versoepeld. 

2. Wij adviseren om na te gaan of de grenswaarden voor gekoeld presenteren nog 

steeds actueel zijn.  

 

Gebruik microbiologisch onderzoek en track records  
Uitzonderingen op de grenswaarden voor gekoeld en ongekoeld presenteren worden 

toegekend op basis van microbiologisch onderzoek. De internationale vergelijking door Sira 

Consultancy geeft bijvoorbeeld aan dat enkele bakkerijproducten in Nederland niet 4 uur maar 

maximaal 8-12 uur ongekoeld mogen worden gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat kennis 

over nieuwe, mogelijke grenswaarden nationaal en Europees nog onvoldoende wordt gedeeld. 

Hierdoor wordt mogelijk onnodig kostbaar microbiologisch onderzoek verricht.  

 

3. Wij adviseren om het verrichten van onnodig microbiologisch onderzoek te 

voorkomen door geaccepteerde afwijkingen op de kritische grenswaarden te 

erkennen voor vergelijkbare situaties. Gebruik hierbij Europees en nationaal 

microbiologisch onderzoek en track records.  

 

Tot slot 
Een goedgekeurde hygiënecode geldt als kader dat een ondernemer toepast bij het verrichten 

van zijn activiteiten. Wij maken u erop attent dat wij ook signalen hebben ontvangen dat 

inspecties met enige regelmaat strengere eisen stellen aan specifieke onderdelen van de 

hygiënecode. Dit ondergraaft mogelijk het vertrouwen dat de ondernemer stelt in de code en 

ondermijnt aldus de werking van dit beleidsinstrument. Wij raden u aan om dit signaal nader te 

onderzoeken. 

 

Met  bovenstaande aanbevelingen kan de ervaren regeldruk voor ondernemers merkbaar 

worden verminderd, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de belangrijke doelstelling van 

voedselveiligheid in Nederland. Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn geweest, 

en wij zien uit naar uw reactie. 

 

Hoogachtend,  

 

w.g.       

J. ten Hoopen      R.W. van Zijp 

Voorzitter      Secretaris 


