VOEDSELVEILIGHEID

Een KVNW Register wijnhandelaar zorgt voor de
bescherming van de gezondheid en veiligheid van
consumenten door de voedselveiligheid van de wijn
te garanderen. Het bedrijf gebruikt daarom alle van
toepassing zijnde normen uit de hygiënecode voor
de wijnsector. Zo verklaart de wijnhandelaar dat de
wijn voldoet aan alle regelgeving ten aanzien van
productie en etikettering. Ook is om deze reden
volledige traceerbaarheid in de keten een vereiste.
De wijnhandelaar gebruikt bij een eventuele recall
de Meldwijzer van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Ook is er een uitgebreid analyse
certificaat van elke wijn uit het assortiment beschikbaar.

Etiket-vereisten
Op het etiket van een wijnfles staan alle vermeldingen
die bij wet verplicht zijn, eventueel aangevuld met
de toegestane facultatieve vermeldingen. Belangrijke
vereiste van het etiket is de allergenen informatie.
Zo kunnen ook mensen met voedselallergieën er zeker
van zijn dat de wijn voor hen veilig is. Een KVNW Register
Wijnhandelaar staat in voor de authenticiteit, herkomst
en kwaliteit van de wijn. Consumenten worden eerlijk
voorgelicht over eventuele onderscheidingen zoals
medailles of herkomstcertificaten.

Hygiënecode voor de wijnsector
Volgens Europese wetgeving is elk levensmiddelen
bedrijf, dus ook elke wijnhandelaar, verantwoordelijk
voor de voedselveiligheid van de aangeboden produc
ten. Om er zeker van te zijn dat de gezondheid en veilig
heid van consumenten niet in gevaar gebracht wordt,
draagt een KVNW Register Wijnhandelaar zorg voor de
ontwikkeling, naleving en continue aanscherping van
beleidsmaatregelen. Een bedrijf wordt door een auditor
getoetst op de naleving van de Hygiënecode voor de
Wijnsector. De beheersing van de voedselveiligheids
risico’s gebeurt door middel van procedures, opgesteld
volgens de HACCP-principes (Hazard Analysis Critical
Control Points). HACCP is een systeem waarmee de
veiligheid van voedsel wordt bewaakt en beheerst tijdens
de inkoop, productie, transport, opslag en verkoop.
Deze HACCP- en traceerbaarheidsvoorschriften gelden
voor alle wijnhandelaren. Bij een KVNW Register Wijn
handelaar is aangetoond dat de voorschriften ook echt
worden toegepast en de traceerbaarheid op orde is.

Van elke fles wijn in de wijnhandel of reeds verkocht
aan een consument kan, wanneer dat gevraagd
wordt, worden achterhaald aan wie de flessen
van deze partij zijn verkocht. De administratie, van
inkooporder tot verkoopdocument, moet om deze
reden 100% kloppen.
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Bij elke levering van nieuwe wijn checkt de importeur
of ook het wijnetiket voldoet aan alle regels. Hiervoor
gebruikt hij een handig tabelletje.

Monitoring Pesticiden en Ochratoxine
Een wijnhandelaar is verplicht de aanwezigheid te onder
zoeken van pesticidenresiduen en ochratoxine A (OTA)
in alle wijn die door hem op de markt gebracht wordt.
De KVNW heeft met de NVWA afgesproken dat de KVNW
deze verplichting op zich neemt. De KVNW laat daarom
jaarlijks een representatief onderzoek uitvoeren naar de
aanwezigheid van pesticidenresiduen en OTA in wijn.
Als blijkt dat de wettelijke normen worden overschreden,
informeert de KVNW de betrokken ondernemingen hierover direct, zodat zij de nodige maatregelen kunnen
nemen.

Meldwijzer Nederlandse voedsel- en
warenautoriteit
De NVWA heeft een meldwijzer opgesteld die bedrijven
kunnen gebruiken wanneer er sprake is van een recall.
Een KVNW Register wijnhandelaar kent deze meldwijzer
en gebruikt hem indien nodig.
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