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VOORWOORD
In het Voedingsmiddelenjaarboek kunt u informatie vinden van vele - voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijke - instellingen of bedrijven. Zo wordt in het eerste deel algemene informatie verstrekt over organisaties
en instellingen in zowel Nederland als België. U kunt daar de gegevens opzoeken van bijvoorbeeld ministeries en
belangen- en beroepsorganisaties. Vervolgens kunt u in het tweede deel de adresgegevens vinden van
Nederlandse onderzoeksinstellingen, instanties die voorlichting geven en organisaties die zich bezig houden
met voedselveiligheid.
Wilt u juist meer informatie over instanties die onderwijs en scholing geven op het gebied van de levensmiddelen (in de ruimste zin) dan vindt u daar meer over in deel 3. Overigens wordt in datzelfde deel ook ruimschoots
aandacht besteed aan de scholingsmogelijkheden in België.
In de delen 4 en 5, zijn respectievelijk de levensmiddelenproducerende bedrijven vermeld en is de toeleveringsindustrie in kaart gebracht. De bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zijn gerangschikt per branche. Van de
toeleverende sectoren zijn diverse overzichten opgenomen met daarbij de adresgegevens. Het gaat om fabrikanten van machines, apparatuur en toebehoren en van analyses en laboratoriumbenodigdheden alsook advies- en
ingenieursbureaus
De leveranciers van ingrediënten en grondstoffen zijn te vinden in het andere deel van dit 2-in-1 boek, namelijk
VMT's Ingrediëntenwijzer. Daar zijn overzichten opgenomen van de grondstoffen en additieven die worden
geleverd met daarbij de adresgegevens van de leveranciers. Bovendien vindt u in dit gedeelte van het boek de
laatste stand van zaken in de additievenwetgeving overzichtelijk bijeen gebracht, inclusief E-nummerlijsten in de
verschillende EU-talen.
De gegevens van de toeleverende industrie van machines, apparatuur, toebehoren, laboratoriumbenodigdheden, analyses, ingrediënten en grondstoffen alsook advies- en ingenieursbureaus zijn in dit handzame boek snel
te vinden. Toch kan digitaal zoeken een aanvulling zijn. Daarom is deze informatie ook op internet te raadplegen. De online versie (het Leveranciersregister) is te vinden op leveranciersregister.vmt.nl.

Redactie Voedingsmiddelenjaarboek
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Adifo biedt gespecialiseerde software en diensten voor de internationale
voedingsindustrie. Dankzij Adifo heeft u alle kritische processen maximaal
onder
controle.
Adifo biedt
gespecialiseerde software en diensten voor de internationale
voedingsindustrie. Dankzij Adifo heeft u alle kritische processen maximaal
onder
controle.
www.adifo.com
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Minimaliseer vervuiling door
maximale reinigbaarheid
FlexLink introduceert het nieuwe 70mm brede roestvaststalen transportsysteem. Ontworpen
in hygienische uitvoering met maximale reinigbaarheid voor het hanteren van o.a. pouches en
zuivel verpakkingen. Geef micro-organismen geen kans! Wij voeren graag uw projecten uit met
dit nieuwe hygienische transportsysteem.
Voor meer informatie mail naar info.nl@flexlink.com of bel 023-5543100 en vraag naar X70X.

FlexLink Systems
B.V.Diamantlaan
512132WV Hoofddorp
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1 ORGANISATIES EN INSTELLINGEN

NEDERLAND
1

MINISTERIES

1.1

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag, tel. 070-3798911,
tel. Informatie Rijksoverheid: 1400, internet: www.rijksoverheid.nl.
Minister: E. Wiebes; staatssecretaris: M. Keijzer; Secretaris-Generaal: M.R.P.M. Camps.

1.1.1

ALGEMENE LEIDING
Het ministerie staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft twee directoraten-generaal: Klimaat & Energie (K&E) en Bedrijfsleven & Innovatie (B&I).
– Directeur-generaal K&E is Mr. A.F. Gaastra. De directies zijn: Klimaat, Warmte & Ondergrond, Elektriciteit
en Gastransitie Groningen.
– Directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie is F. Vijselaar. Hieronder vallen: Topsectoren & Industriebeleid
(TOP), Innovatie & Kennis (IK), Ondernemerschap (O), Digitale Economie (DE) en Regio.
– Onder Interne Organisatie en uitvoering vallen: Agentschap Telecom (AT), Dienst ICT Uitvoering (DICTU),
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Emissie autoriteit.

1.1.2

DIENSTEN EN INSTELLINGEN

AUTORITEIT CONSUMENT & MARKT (ACM)
Muzenstraat 41, 2511 WB Den Haag, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, tel. 070-7222000,
fax. 070-7222355, internet: www.acm.nl.
Bestuursvoorzitter: M. Snoep.
De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. ACM ziet
erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (CBS)
CBS Den Haag, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag,
tel. 070-3373800, e-mail: info@cbs.nl, internet: www.cbs.nl.
CBS Heerlen, CBS-weg 11, 6412 EX Heerlen, Postbus 4481, 6401 CZ Heerlen, tel. 045-5706000,
internet: www.cbs.nl.
Directeur-generaal: dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi; plaatsvervangend directeur-generaal: dr. A.H. Kroese.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd
kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie. Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de
behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze
rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die
voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen.
CENTRAAL PLANBUREAU (CPB)
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 80510, 2508 GM Den Haag, tel. 088-9486000,
e-mail: info@cpb.nl, internet: www.cpb.nl.
Directeur: L.B.J. van Geest; onderdirecteuren: J. Hinloopen en M. Timmer.
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1 ORGANISATIES EN INSTELLINGEN

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses
maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische
wetenschap en het overheidsbeleid. Hoewel de naam anders doet vermoeden, doet het CPB niet aan economische planning en het heeft dat ook nooit gedaan. Het CPB analyseert de gevolgen voor de Nederlandse
economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen.
RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO.NL)
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag,
tel. 088-0424242 (RVO algemeen), internet: www.rvo.nl.
De Rijksoverheid zet zich in voor een goed ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De
taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief
en internationaal ondernemen. RVO.nl biedt hun klanten producten en diensten aan, waaronder: voorlichting en advies, financiële regelingen, wet- en regelgeving, netwerken, hulp bij het vinden van zakenpartners.
RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Voor de adressen van de regiokantoren wordt verwezen naar de algemene website: www.rvo.nl.
1.1.3

AGRARISCHE VERTEGENWOORDIGING BUITENLAND - AMBASSADES EN HUN LANDBOUWAFDELING
Gegevens betreffende de ambassades van Nederland in het buitenland en hun landbouwafdelingen zijn te
vinden via de website www.nederlandwereldwijd.nl.
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel
Avenue de Cortenbergh 4-10, 1040 Brussel, België, tel. +32-26791511, e-mail: bre@minbuza.nl,
internet: www.permanentevertegenwoordigingen.nl.
De Permanente Vertegenwoordiging PV EU, Brussel behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie
(EU). Het team bestaat uit mensen van vrijwel alle ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse
overheid, verenigd in één gebouw en één organisatie in Brussel.
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN-organisaties voor voedsel en landbouw in Rome
Via Aventina 32, 00153 Rome, Italië, tel. +39-065740306, e-mail: rof@minbuza.nl,
internet: www.permanentevertegenwoordigingen.nl.
De Permanente Vertegenwoordiging behartigt de belangen van het Koninkrijk bij de VN organisaties voor
voedsel en landbouw te Rome: Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), Wereld
Voedselprogramma (WFP) en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD).
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO in Parijs
7, rue Eblé, 75007 Parijs, Frankrijk, tel. +33-140623313, internet: www.permanentenl.
De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland (PV OESO) behartigt bij de OESO de Nederlandse
belangen op de verschillende beleidsterreinen van deze intergouvernementele organisatie.
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de UNESCO in Parijs
Rue Eblé 7, 75007 Parijs, Frankrijk, tel. +33-140623388, e-mail: pau@minbuza.nl,
internet: www.permanentevertegenwoordigingen.nl.
De Permanente Vertegenwoordiging UNESCO behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden bij
UNESCO.
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VOORWOORD
VMT’s Ingrediëntenwijzer is het naslagwerk voor degenen die beroepshalve betrokken zijn bij de aankoop en het gebruik van grondstoffen, ingrediënten en additieven. Bovendien wordt de laatste stand
gebracht van de wet- en regelgeving rond additieven. Op eenvoudige en begrijpelijke wijze wordt de
complexe materie gepresenteerd. De ge-update versie in deze uitgave is een handige wijze om bij te
blijven. De lijsten met E-nummers bieden snel en praktisch overzicht.
Evenals de voorgaande jaargangen biedt VMT’s Ingrediëntenwijzer 2020 u een overzicht van Nederlandse
en Belgische ingrediëntenleveranciers in de voedingsmiddelenindustrie. Van de bedrijven zijn de adres- en
contactgegevens vermeld en is aangegeven in de lijsten van ingrediënten welke additieven of grondstoffen zij leveren. De additieven zijn daarbij onderverdeeld naar de functionele eigenschappen (indeling
volgens de EU-richtlijn), waardoor de aansluiting bij de praktijk is gewaarborgd.
De gegevens van de toeleverende industrie van ingrediënten en grondstoffen zijn in dit boek snel te
vinden. Toch kan digitaal zoeken een aanvulling zijn. Daarom is deze informatie ook op internet te
raadplegen. De online versie (het Leveranciersregister) is te vinden op www.vmt.nl. Hierin zijn tevens de
gegevens opgenomen van de aan de voedingsmiddelensector toeleverende bedrijven van apparatuur,
analyses en toebehoren, alsook van de advies- en ingenieursbureaus. Deze informatie is ook te vinden in
het andere deel van dit 2-in-1 boek, namelijk het Voedingsmiddelenjaarboek.
In het Voedingsmiddelenjaarboek zijn alle voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijke organisaties
samengebracht. Zo wordt algemene informatie verstrekt over organisaties en instellingen in zowel
Nederland als België. U kunt daar de gegevens opzoeken van bijvoorbeeld ministeries, belangen- en
beroepsorganisaties, onderzoeksinstellingen en organisaties die zich bezighouden met voedselveiligheid.
En wilt u meer weten over instanties die onderwijs en scholing geven op het gebied van de
levensmiddelen, dan is daarover veel te vinden, inclusief de scholingsmogelijkheden in België.
Ook de voedingsmiddelenindustrie zelf wordt in kaart gebracht in het Voedingsmiddelenjaarboek met
een overzicht van de voedingsmiddelenproducerende bedrijven in Nederland, gerangschikt per sector.
Redactie VMT’s Ingrediëntenwijzer
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WET- EN REGELGEVING

1

ALGEMENE BEGINSELEN LEVENSMIDDELENWETGEVING (‘GENERAL FOOD LAW’)

Op 1 februari 2002 verscheen in het Europese Publicatieblad Verordening (EG) nr. 178/2002 van het
Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en
voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
Deze verordening behandelt drie met elkaar samenhangende onderwerpen, namelijk:
– Algemene beginselen en voorschriften levensmiddelenwetgeving;
– Oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (in het Engels: EFSA);
– Procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
Toepassingsgebied en definities
In hoofdstuk 1 wordt onder meer de definitie van een ‘levensmiddel’ gegeven, waarbij in deze verordening wordt verstaan: ‘alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te
worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd’.
Dit begrip omvat tevens drank, kauwgom alsmede elke stof, daaronder begrepen water, die opzettelijk aan het levensmiddel wordt toegevoegd.
Onder deze definitie vallen niet:
a) diervoeder;
b) levende dieren, tenzij bereid om in de handel te worden gebracht voor menselijke consumptie;
c) planten vóór de oogst;
d) geneesmiddelen;
e) cosmetische producten;
f) tabak en tabaksproducten;
g) verdovende middelen en psychotrope stoffen;
h) residuen en contaminanten.
Verder worden nog achttien andere definities gegeven, namelijk: levensmiddelenwetgeving, levensmiddelenbedrijf,
exploitant van een levensmiddelenbedrijf, diervoeders, diervoederbedrijf, exploitant van een diervoederbedrijf, detailhandel, in de handel brengen, risico, risicoanalyse, risicobeoordeling, risicomanagement, risicocommunicatie, gevaar,
traceerbaarheid, stadia van productie, verwerking en distributie, primaire productie en eindverbruiker.
Algemene levensmiddelenwetgeving
Hierin wordt aangegeven dat dit onderdeel betrekking heeft op alle stadia van de productie, verwerking en distributie
van levensmiddelen, alsmede van diervoeders die voor voedselproducerende dieren worden geproduceerd of daaraan
worden vervoederd.
Dit hoofdstuk bestaat uit vier gedeeltes, waarvan het eerste gedeelte zich richt op de algemene beginselen van de
levensmiddelenwetgeving. Hierin wordt als na te streven algemene doelstelling onder meer genoemd ‘de bescherming
van de belangen van de consument, inclusief eerlijke praktijken in de levensmiddelhandel’. Om een hoog niveau van de
bescherming van de consument te verwezenlijken, worden risicoanalyse en voorzorgsbeginsel ingevoerd.
Het tweede gedeelte geeft aan dat het publiek rechtstreeks of via representatieve organen wordt geraadpleegd bij de
opstelling, beoordeling en herziening van de levensmiddelenwetgeving, tenzij zulks om redenen van urgentie onmogelijk
is.
In het derde gedeelte worden richtsnoeren gegeven voor levensmiddelen en diervoeders die in de Gemeenschap worden ingevoerd of uit de Gemeenschap worden uitgevoerd.
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WET- EN REGELGEVING

Het vierde gedeelte bevat de basisregeling voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders. Hier komen de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven aan de
orde, inclusief de traceerbaarheid en de plicht van exploitanten om bij onveilig gebleken producten direct actie te
ondernemen om het onveilig gebleken product uit de handel te halen, inclusief een eventuele recall.
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
Dit onderdeel bevat de bepalingen die betrekking hebben op de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (= European
Food Safety Authority (EFSA), welke instantie tot taak heeft, gevraagd en op eigen initiatief, wetenschappelijk advies
en wetenschappelijke en technische ondersteuning voor de wetgeving en het beleid van de EG op het gebied van
voedsel en voederveiligheid te verstrekken.
De EFSA, de Commissie en de lidstaten werken samen om een effectieve samenhang tussen risicobeoordelings-, risicomanagement- en risicocommunicatietaken te bevorderen. Uitgebreid wordt ingegaan op de organisatie en werkzaamheden van de EFSA.
Systeem voor snelle waarschuwingen, noodsituaties en crisismanagement
In het eerste gedeelte wordt het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) beschreven voor meldingen van directe
of indirecte risico’s voor de gezondheid van de mens die verband houden met levensmiddelen of diervoeders. Alle meldingen zijn terug te vinden in de RASFF Portal – online searchable database. Zie voor alle en de meest recente Rapid
Alert-meldingen: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList.
In het tweede gedeelte wordt de gang van zaken beschreven bij noodmaatregelen betreffende uit de Gemeenschap of
uit derde landen ingevoerde levensmiddelen en diervoeders, die waarschijnlijk een ernstig risico inhouden voor de
gezondheid van mens, dier of milieu.
In het derde gedeelte wordt de Commissie opgedragen een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van
de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders op te stellen.
Procedures en slotbepalingen
De Commissie wordt bijgestaan door een Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid. Dit Comité
komt in de plaats van het Permanent Comité voor levensmiddelen, het Permanent Comité voor veevoeder, het
Permanent Plantenziektekundig Veterinair Comité en het Permanent Veterinair Comité.
Alle verwijzingen naar het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding, het Wetenschappelijk Comité voor de
diervoeding, het Wetenschappelijk Veterinair Comité, het Wetenschappelijk Comité voor bestrijdingsmiddelen, het Weten
schappelijk Comité voor planten en de wetenschappelijke stuurgroep worden vervangen door verwijzingen naar de EFSA.
De EFSA kent een wetenschappelijk comité (Scientific Committee & Emerging Risks (Scientific Committee = SC)), een
adviescoördinatieforum (Advisory Forum and Scientific Cooperation = AFSCO Unit) en een tiental wetenschappelijke
panels, die elk op hun eigen bevoegdheidsgebied tot taak hebben de wetenschappelijke adviezen van de EFSA uit te
brengen.
Vanaf 10 juli 2018 bestaan wetenschappelijke panels voor de volgende aandachtsgebieden:
a) diergezondheid en dierenwelzijn (AHAW);
b) biologische gevaren (BIOHAZ);
c) verpakkingsmaterialen, enzymen en technische hulpstoffen (CEP);
d) contaminanten in de voedselketen (CONTAM);
e) levensmiddelenadditieven en aroma’s (FAF);
f) toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in de diervoeding worden gebruikt (FEEDAP);
g) genetisch gemodificeerde organismen (GMO);
h) voeding, nieuwe voedingsmiddelen en allergenen (NDA);
i) gezondheid van gewassen (PLH);
j) gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan (PPR).
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Inwerkingtreding
De algemene inwerkingtreding is vastgesteld op 21 februari 2002. Op basis van deze Verordening zijn sindsdien een
aantal Verordeningen tot stand gekomen, nl. (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne, (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, (EG) nr. 854/2004
van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en (EU) 2017/625 betreffende officiële controles en andere officiële
activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen.
Daarnaast is tevens Richtlijn (EG) nr. 2004/41 uitgevaardigd houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake
levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen
van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.
De verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 richten zich op het overheidstoezicht, terwijl (EG)
nr. 852/2004 en (EG) nr. 853/2004 zich richten op het bedrijfsleven.
Belangrijke aandachtspunten
Belangrijk punt van aandacht is dat Verordening (EG) nr. 178/2002 sinds de inwerkingtreding al acht keer op details is
gewijzigd en al één keer is gerectificeerd. Gebruik dus altijd de meest recente consolideerde versie van de wetgeving.
Deze is te vinden op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1579688308717&uri=CELEX%3A0200
2R0178-20190726.
In 2014 is in het kader van het Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT) de Europese Commissie begonnen met een evaluatie van de Verordening (EG) nr. 178/2002. Dit programma is bedoeld om te bepalen of de Europese
wetgeving rond een bepaald onderwerp ‘fit for use’ is. Hierbij was de hamvraag of de op grond van deze verordening
genomen maatregelen proportioneel zijn gezien de doelstellingen en leveren zij de verwachte resultaten op. Globaal
kan worden gesteld dat de hoofddoelstellingen van de Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn bereikt. Zij zijn naast een
hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de mens en van de belangen van de consument, een goede werking
van de interne markt.
Zo ligt het huidige niveau van voedselveiligheid hoger dan die was voor de invoering van deze verordening:
- Levensmiddelen zijn nu grotendeels vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen en van diergeneesmiddelen of de
geanalyseerde waarden liggen onder de wettelijke grenzen;
- De oprichting van de EFSA heeft de wetenschappelijke basis van EU-maatregelen verbeterd en zijn binnen de EFSA
belangrijke verbeteringen gerealiseerd als het vergroten van de wetenschappelijke expertise, van de kwaliteit van
haar wetenschappelijke output, van de ontwikkeling en harmonisatie van methoden voor risicobeoordeling;
- In de gehele levensmiddelenketen is de traceerbaarheid van levensmiddelen en diervoeders verbeterd;
- EU-noodmaatregelen en bestaande crisisbeheersingsregelingen leiden in het algemeen tot de bescherming van de
gezondheid van de consument en het efficiënt beheersen en beperken van voedselveiligheidsincidenten;
- De verordening droeg bij tot een effectieve werking van de interne markt door een gelijk speelveld tot stand te
brengen voor alle exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven op de EU-markt en door het
verminderen van verstoringen van het handelsverkeer.
Niettemin zijn er tekortkomingen. Ondermeer kwamen de volgende naar voren:
- Nog steeds zijn er nationale verschillen in de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving. Ze zijn niet systematisch maar komen incidenteel voor;
- Ook is de risicocommunicatie niet altijd effectief geweest met negatieve gevolgen voor het vertrouwen van de consument en voor de aanvaardbaarheid van de genomen beslissingen met betrekking tot risicobeheersing;
- Langdurige vergunningsprocedures in sommige sectoren zoals voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen,
nieuwe voedingsmiddelen, gezondheidsclaims vertragen het op de markt mogen brengen ervan.
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In september 2019 kwamen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie met Verordening (EU)
2019/1381 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen[1],[2]. Deze
verordening is inmiddels in werking maar pas van toepassing met ingang van 27 maart 2021. Deze verordening moet
bewerkstelligen:
- het verstevigen van de transparantie van met name de wetenschappelijke studies die als basis dienen voor de
risicobeoordeling;
- het beter waarborgen van een onafhankelijke en objectieve werkwijze van de risicobeoordeling door EFSA; en
- het verbeteren van het bestuur van de EFSA en het vergroten van de wetenschappelijke samenwerking van de lidstaten en hun betrokkenheid bij EFSA.
Zo moeten er meer garanties komen voor de objectiviteit en onafhankelijkheid van de door het bedrijfsleven ingediende
studies die EFSA gebruikt bij haar beoordeling over de toelating van diverse productcategorieën op basis van de
bestaande Europese wetgeving.
Het voorstel voor aanpassing van de ALV en de onderliggende verordeningen voor diverse productcategorieën (genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, additieven aan diervoeders, rookaroma’s, voedsel-contactmaterialen, levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma’s, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe
voedingsmiddelen) betreft in het kort:
- Het bevorderen van de transparantie door aanpassingen van de regels voor transparantie. De door de aanvragers
ingediende wetenschappelijke studies worden openbaar gemaakt met uitzondering van vertrouwelijke informatie. Bij
een aanvraag voor toelating besluit EFSA op verzoek een besluit over de vertrouwelijkheid van de ingediende informatie. De transparantiebepalingen doen geen afbreuk aan eventuele bestaande intellectuele eigendomsrechten of
bedrijfsgeheimen.
- Het verbeteren van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de wetenschappelijke studies door extra te nemen stappen
in de aanvraagprocedures ter versteviging van de kwaliteit van de risicobeoordeling zoals de verplichting om derde
partijen (stakeholders) te consulteren bij een hernieuwde aanvraag voor goedkeuring en controles en audits te doen
om na te gaan of de desbetreffende test- en laboratoriumfaciliteiten werken in overeenstemming met de relevante
standaarden;
- Een procedure voor het tijdig informeren van EFSA over alle uitgevoerde studies ten behoeve van een aanvraag en
van alle geplande studies ten behoeve van hernieuwde aanvragen.
- Een voorstel voor de opzet van standaard dataformats en informatiesystemen die EFSA gebruikt bij bovenstaand
proces voor publicatie en de vertrouwelijkheid van de dossiers;
- Het verstevigen van het bestuur van EFSA en betrokkenheid van de lidstaten bij EFSA door de samenstelling van de
Raad van Bestuur. Iedere lidstaat stelt één lid en één vervangend lid voor deze raad. Daarnaast twee leden (en één
vervanger) van de Commissie, één lid van het Europees Parlement, vier leden vanuit de levensmiddelenindustrie en
NGO’s. Ook stelt elke lidstaat minimaal twaalf wetenschappelijke experts voor. Nomineren van deskundigen uit een
andere lidstaat is mogelijk. De directeur van EFSA selecteert de panelleden, de Raad van Bestuur benoemt de gekozen panelleden;
- De Commissie stelt in samenwerking met de lidstaten een risicocommunicatieplan op. In dit plan zullen de belangrijkste aspecten worden geïdentificeerd van belang bij risicocommunicatie activiteiten en geschikte middelen en
communicatiekanalen geïdentificeerd.

[1] VERORDENING (EU) 2019/1381 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 betreffende de
transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen
(EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr.
1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG.
[2] Zie website https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R1381.
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