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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

nota
Oatum OocuaiMit

(ter besiissing) Wijziging Warenwetbesluit Bereiding en behandeiing
van levensmiddelen en wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boete

Kanmufc

332447S-t024929-WJZ

1. Aanielding

De ministerraad heeft op 11 februarl 2022 ingestemd met de wijziging van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeiing van levensmiddelen en de wijziging
van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Op gnond van artikel 32b,
tweede lid, van de Warenwet dlent de wijziging van het Warenwetbesluit
bestuurlijke boeten te worden voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

Qwdvlseerd beslult

U wordt geadviseerd in te stemmen met het voorhangen van de wijziging van
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeiing van levensmiddelen en de
wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten en de brieven aan beide
kamers der Staten-Generaal te ondertekenen.

/
3. Kernpunten

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeiing van levensmiddelen (hiema:
het t)esluit) wordt allereerst gewijzigd in verband met het vemieuwde
waarschuwingsetiket voor verpakt pluimveevlees. Sinds 2001 is het verpiicht
dat de consument via de verpakking van pluimveevlees wordt gewaarschuwd
voor de risico's van schadelljke bacterifin. Het waarschuwingsetiket voor
pluimveevlees moet worden aangepast om de consument beter te Informeren
over goede hyglftnemaatregelen bij het bewaren, bereiden en consumeren van
het product.
Het besluit wordt voorts gewijzigd met het oog op aansluiting bij Europese
regelgeving ten aanzien van het etJketteren van bepaalde levensmiddelen met
een datum van minimaie houdbaarheld (of: 'tenminste houdbaar tot-datum")
dan wel een uiterste consumptiedatum (of: 'te gebruiken tot-datum").
VerordenirH) (EU) 1169/2011 bevat voorschriften hierover.* Aanvullende
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rationale regels hieromtrent worden thans overbodig geacht en kunnen
bovendien leiden tot verwarrende situab'es voor de consument. Tot slot is van

de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele technische wijzigingen en
verbeteringen door te voeren. 3324475-1024929-wK

De wijzigingen van het Warenwetbesluit Berelding en behandeling van
levensmiddelen hebben gevolgen voor het Warenwetbesluit bestuuiiljke
boeten. Om die reden wordt 00k (de bijlage bij) dat besluit aangepast, zodat
alle daarvoor In aanmerking komende bepallngen uit het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen, bestuurlijk beboet kunnen
worden. Op grond van artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet dient deze
wijzlging te worden voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer.

4. Toelichting

a. Draagvlak polltiek
De voorgenomen wijzigingen van het Warenwetbesluit zijn eerder
gecommuniceerd aan de Kamer via een Kamerbrief over het Actleplan
Etikettering van Levensmiddelen.^ Daar is geen reactle op gekomen.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduldige communlcatle
De wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddeien is besproken met de siagers- en poeiierssector, het CBL, de
FNLI en het Voedingscentrum. Het ontwerpbesiuit is voorgeiegd aan de
deeinemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)'. De deelnemers aan
het ROW kunnen Instemmen met het ontwerpbesiuit. Ook is een MKB-toets
uitgevoerd met de siagers- en poeiierssector, waama enkeie voorgestelde
aanpassingen zijn overgenomen.

c. Finand&e en personele gevolgen
Geen.

d. Juridlsche aspecten haalbaarheid
Geen.

e. Afstemming (Intern, Interdepartementaal en met veldpartljen)
De wijziging heeft de instemming van de directie VGP, het ministerie van
Justitie en Veiligheid en de NVWA.

f. Gevolgen administratieve lasten
Voor de siagers- en poeiierssector leiden de wijzigingen met betrekking tot het
vemieuwde waarschuwingsetiket voor piuimveevlees tot regeldruk. Voor een
gemiddelde slager en poeiier zijn de extra kosten circa €800,- op jaarbasis.
Het Adviescoliege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd

^ Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober
2011 betreffende de verstrekklng van voedselinformatle aan consumenten, tot wijziging van
Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Partement en
de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commlssie, Richtlljn 90/496/EEG
van de Raad, Richtlljn 1999/10/EG van de Commlssie, Richtlijn 2000/13/EG van het
Europees Partement en de Raad, RIchtlljnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commlssie,
en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commlssie (PbEU 2011, L 304).
' Kamerstukken 11 2020/21, 31532, nr. 264.
' Aan hat ROW nemen verteganwoordlgere deal van ondamamars (Industrie on handai). van
oonsumanten, van minlstarias (mat name van Voiksgazondheld. Walzljn an Sport, an van Economlscha
Zaken). en van do Nedartandsa Voadsel- an Watenautoritalt
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voor een formeel advies, omdat de gevolgen voor de regeldruk toereikend in
bedd zijn gebracht.

Toezegglngen
N.v.t.

Kanmcrii
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h. Fraudetoets

Er wordt geen fraudetoets uttgevoerd. Het voorstel geeft immers gedn
aanleiding tot opmerkingen met betrekking t(A de fraudebestendigheld.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau
onleesbaar gemaakt.
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