Bekijk online versie

6 april 2016
Food Seminar Track & Trace
Legal Risks & Opportunities
Food for thought

Beste relatie,
Mede namens partners Rabobank, ZLTO, AgrifoodCapital en
GrowCampus nodigen C-law en Snijders Advocaten u graag uit
voor het Food Seminar: Track & Trace: Legal Risks & Opportunities.

Het belooft een inspirerende middag te worden!
Datum:
Woensdag 6 april 2016
Locatie:
Agri & Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, ’s-Hertogenbosch
Onderwerp:
Tracking & Tracing in Food.
Tijd:
Ontvangst vanaf 15.00, met koffie en thee.
Programma van 15.30u tot 18.00u,
Afsluiting met een mooie netwerkborrel (tot circa 19:00u).
Voor wie:
Alle ondernemingen actief in de foodsector van supermarkten tot horeca
en van producenten tot instellingen (beursgenoteerd, MKB en start-ups),
investeerders, banken, juristen en vertegenwoordigers van gemeenten
en provincies.
Kosten:
Het seminar is gratis.

Aanmelden

Onderwerpen
Tracking & Tracing is ‘hot’. Traceerbaarheid van voedsel en voedselveiligheid zijn al jaren belangrijke onderwerpen op de nationale en Europese
agenda. Elke boer, handelaar, fabrikant, of transporteur moet kunnen
aangeven waar een ingrediënt of voedingsmiddel vandaan komt en
aan wie het geleverd is. De Europese en nationale wet- en regelgeving
is omvangrijk.

In 2016 is ‘traceerbaarheid’ een speerpunt binnen de inspecties door
de (NVWA). De wettelijke boetebevoegdheden van de NVWA worden
in 2016 drastisch verhoogd.

Op 6 april 2016 praten experts u bij over een aantal onderwerpen, zoals:

• Wat is Tracking en Tracing precies?
• Hoe werkt het in de praktijk?
• Welke relevante wet- en regelgeving gaat er in 2016 veranderen?
• Wat betekenen deze veranderingen voor uw dagelijkse business?
• Praktijkvoorbeelden met Tips & Tricks

De Sprekers

Opening:
Mevrouw drs. Elies Lemkes – Straver
ZLTO
Algemeen Directeur

ZLTO behartigt de belangen van ruim
15.500 bij haar aangesloten ondernemers,
zoals boeren en tuinders in Zeeland,
Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

De heer dr.ir. Fred Beekmans
Darling Ingredients International
Directeur R&D and Quality

Darling Ingredients (beursgenoteerd,
NYSE) is 's werelds grootste producent van
duurzame, natuurlijke ingrediënten uit
eetbare en niet-eetbare organische
stromen.

De heer prof.dr.ir. Ruud Huirne
Rabobank Nederland
Directeur Food & (Agri). Tevens Bijzonder
Hoogleraar Coöperatief Ondernemerschap
aan de Wageningen Universiteit.

Transparantie is steeds meer een wettelijke
en economische voorwaarde voor modern
agrarisch ondernemerschap. Tracking &
tracing is belangrijk voor borging van de
voedselveiligheid en de productidentiteit
en daarmee een basis voor meeropbrengsten. Maar ook in het beperken van kosten
van recalls bij calamiteiten.

De heer mr. André Andeweg
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
(NVWA)
Hoofd Juridische Zaken

De NVWA is de Nederlandse
toezichthouder. Zij ziet erop toe dat het eten
veilig is. André Andeweg zal u wegwijs maken
in de Track & Trace wet- en regel-geving,
de handhavingsbevoegdheden die in 2016
worden gewijzigd en wat dit betekent voor
uw onderneming.

Afmelden nieuwsbrief

