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hedendaags hanteren stamt al uit het jaar 1935. De wet bestaat uit meerdere warenwetbesluiten en -regelingen die met regelmaat worden aangepast of toegevoegd. Het is dan ook van groot belang om op de hoogte te blijven van de wijzigingen zodat u kunt aantonen dat u voldoet aan de voor u geldende regels. Wat is een Warenwetbesluit? Een
Warenwetbesluit is niets meer dan een uitvoeringsbesluit van de Warenwet. In het besluit staan regels waar een bedrijf in Nederland aan moet voldoen als de betreffende categorie voor het bedrijf van toepassing is. Een belangrijke categorie gaat over eet-en drinkwaren. Hier vindt u diverse warenwetbesluiten waarin regels omtrent voedselveiligheid
zijn opgenomen. Een aantal besluiten zijn: Warenwetbesluit Cacao en chocolade Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen Warenwetbesluit Meel en brood Warenwetbesluit Zuivel Een Warenwetbesluit houdt veelal rekening met Europese richtlijnen en verordeningen. Heeft u als bedrijf te maken met voedselveiligheid dan is het essentieel om te
voldoen aan de voor u geldende regels uit één of meerdere warenwetbesluiten. U vindt alle warenwetbesluiten in onze online compliance tool Pharius. Zo kunt u eenvoudig aantonen dat u compliant bent op het gebied van de Warenwet. Meer weten over Pharius? Ontdek PhariusOntdek Pharius Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen Een zeer
bekend Warenwetbesluit is ‘Hygiëne van levensmiddelen’. Wanneer u voedsel bereidt of verwerkt zult u hoe dan ook met dit Warenwetbesluit in aanraking komen. In dit besluit vindt u meerdere verordeningen, richtlijnen en hygiënecodes waaraan bedrijven in Nederland moeten voldoen om voedsel te bereiden of te verwerken. Door de recentelijke
gebeurtenissen met COVID-19 wordt voedselveiligheid belangrijker dan ooit geacht. Voldoen aan de geldende warenwetbesluiten voor uw bedrijf zou anno 2022 dan ook hoog in het vaandel moeten staan. De afgelopen jaren is er meerdere keren voedselfraude gepleegd waardoor de NVWA streng heeft moeten ingrijpen. Met Pharius kunt u binnenkort
aantonen dat u compliant bent aan bijvoorbeeld het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Om te voldoen aan de Warenwet in 2022 is het van groot belang dat er voldoende kennis van de geldende regels in de Warenwetbesluiten aanwezig is. Dankzij de Databank van onze online tool Pharius heeft u binnenkort de basis van deze kennis goed
op orde. Alle geldende regels in elk Warenwetbesluit is dan vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar door onze dubbele zoekfunctie. Tot op Europees niveau en met internationale protocollen en verdragen. Met behulp van de Register en Compliance mogelijkheden in Pharius maakt u het zichzelf daarbij nog makkelijker om up-to-date te blijven en
aantoonbaar te maken dat u, ook in 2022, compliant de Warenwet bent. Ontbreekt het u aan tijd om zich hier mee bezig te houden of heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de Warenwet of Warenwetbesluiten? Naast Pharius heeft RDMG een breed netwerk aan partners die u hierin kunnen ondersteunen. Liever onze tool Pharius testen? Dat kan.
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beschermde productaanduidingen van melk en zuivelproducten, zoals: volle melk, halfvolle melk, karnemelk, yoghurt, kaas, kwark, vla, pap, chocolademelk, slagroom, room enz. het melkvetgehalte in allerlei producten (vol, halfvol, mager), de temperatuurbehandeling van melk en zuivelproducten zoals pasteuriseren, steriliseren, enz.
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you're using, and whether you have any special extensions/add-ons installed. Thank you! Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot de bij dit besluit bedoelde waren al dan niet is voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden aangewezen microbiologische
onderzoekingsmethoden, chromatografische en andere scheidingsmethoden, organoleptische bepalingsmethoden en detectiemethoden, alsmede de daartoe door een andere lid-staat van de Europese Unie aangewezen methoden. In afwijking van het eerste lid worden aangewezen als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor
de vaststelling of met betrekking tot geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk al dan niet is voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, de communautaire analyse-methoden, bedoeld in Richtlijn 79/1067/EEG. In afwijking van het eerste lid worden aangewezen als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting
beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot voor menselijke voeding bestemde caseïnen en caseïnaten al dan niet is aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, de communautaire analyse-methoden, bedoeld in Richtlijn 85/503/EEG. Onze Minister kan ter uitvoering van een krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap of krachtens het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie tot stand gekomen bindende regeling, nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid, voor zover die bindende regeling de Nederlandse wetgever, behoudens op ondergeschikte punten, geen ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke
aard. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid. a. het Melkbesluit (Warenwet) 1974; b. het Besluit op vaste melkprodukten (Warenwet); c. het Kaasbesluit (Warenwet) 1981; d. het Smeltkaasbesluit (Warenwet) 1982; e. het
Kwarkbesluit (Warenwet); en f. het Warenwetbesluit Warmtebehandelde melk. [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. a. de artikelen 2 tot en met 5, en artikel 7, tweede lid, van verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende aanvullende voorschriften voor
de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (PbEG L 351); en b. artikel 2 en artikel 3 van Verordening (EEG) nr 1898/87 van de Raad van 2 juli 1987 betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelprodukten bij het in de handel brengen; treedt voor de
toepassing van artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 2, tweede lid, in werking met ingang van de dag waarop de betrokken wijzigingsverordening in werking treedt. a. Richtlijn 79/1067/EEG; en Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Zuivel.
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