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KVdL Wijzer: 
Product recall
Hoe te 
handelen bij  
het terug halen 
van levens
middelen?
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Levensmiddelen die op de markt worden gebracht  
moeten voldoen aan de geldende voedselveiligheids
voorschriften. Indien dit niet het geval is of wanneer 
levensmiddelen schadelijk voor de gezondheid of 
ongeschikt zijn, dan dient het betreffende levensmiddel 
uit de handel te worden genomen en eventueel bij de 
consument te worden teruggeroepen. Er vindt dan een 
zogenaamde recall plaats. In deze KVdL Wijzer geeft  
het Team Productaansprakelijkheid en Product recall van 
Kennedy Van der Laan antwoord op de volgende vragen:

1 Wanneer moet een recall plaatsvinden? 
2 Wie is verantwoordelijk voor het  
 ondernemen van een recall? 
3 Welke acties moeten worden genomen? 
4 In welke volgorde moeten de acties  
 worden genomen? 
5 Is de recall door een verzekering gedekt? 
6 Wat zijn handige tips?
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In de Europese Unie gelden strikte regels ten 
aanzien van de voedselveiligheid. Sinds 1 janu
ari 2005 is de Algemene Levensmiddelen 
Verordening (bit.ly/1jU1HLp) van kracht. Deze ver
ordening schrijft onder meer voor wanneer een 
recall moet plaatsvinden en wat de betrokke
nen in het geval van een recall moeten doen. 
Indien u als onderneming een levensmiddel 
hebt ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, ver
vaardigd of gedistribueerd, dient u actie te 
ondernemen zodra u van mening bent of rede
nen hebt om aan te nemen dat het levensmid
del onveilig is. Dit kan ook al het geval zijn als u 
van mening bent of redenen hebt om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat u als onder
neming in de handel hebt gebracht (mogelijk) 
schadelijk voor de menselijke gezondheid kan 
zijn. 

Onder levensmiddelen wordt verstaan alle 
stoffen en producten, al dan niet verwerkt of 
gedeeltelijk verwerkt, die zijn bestemd om 
door de mens te worden geconsumeerd of 
waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat zij door de mens worden geconsumeerd. 
 

1 
Wanneer moet  
een recall 
plaatsvinden?

 Levensmiddelen worden geacht onveilig te 
zijn als zij schadelijk of ongeschikt zijn:

■ schadelijke levensmiddelen: levensmidde
len die schadelijk voor de gezondheid zijn, 
zowel direct als op de lange termijn.

■ ongeschikte levensmiddelen: levensmidde
len die ongeschikt zijn voor de menselijke con
sumptie door verontreiniging met vreemd 
materiaal of door bijvoorbeeld verrotting, 
kwaliteitsverlies of bederf. Hierbij geldt de 
afweging of de afwijking van het levensmiddel 
onaanvaardbaar is voor de consument. 
Daarnaast zijn levensmiddelen die niet aan de 
specifieke Europeesrechtelijke en nationale 
voedselveiligheidsvoorschriften voldoen 
maar als zodanig niet schadelijk zijn, eveneens 
ongeschikt. 

 Bij de beoordeling of een levensmiddel onvei
lig is, wordt rekening gehouden met de nor
male omstandigheden van het gebruik van het 
levensmiddel door de consument, alsmede in 
alle stadia van productie, verwerking en dis
tributie. Ook wordt rekening gehouden met de 
informatie die aan de consument wordt ver
strekt.

http://www.nvwa.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving/dossier/verordening-eg-nr-178-2002-algemene-levensmiddelen-verordening
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving/dossier/verordening-eg-nr-178-2002-algemene-levensmiddelen-verordening
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/wet-en-regelgeving/dossier/verordening-eg-nr-178-2002-algemene-levensmiddelen-verordening


KVdL Wijzer: Product recall

4

De onderneming die in enig stadium van de 
productie, verwerking en distributie van  
levensmiddelen actief is, is en blijft 
verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn 
producten. Deze ondernemingen moeten zelf 
bewaken en beoordelen of hun levensmiddelen 
voldoen aan de wettelijke normen en veilig zijn 
voor de consumptie. 

De verantwoordelijkheid voor het ondernemen 
van een recall ligt bij alle ondernemingen die 
levensmiddelen invoeren, produceren, 
verwerken, vervaardigen of distribueren. 
Deze ondernemingen moeten een recall in 
werking stellen zodra zij van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
levensmiddel onveilig is. 

De onderneming die een levensmiddel in de 
handel heeft gebracht en van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat het 
levensmiddel (mogelijk) schadelijk voor de 
gezondheid kan zijn, dient ook (in beginsel 
beperkte) recallacties te ondernemen. Onder 
het ‘in de handel brengen’ wordt verstaan het 
voorhanden hebben van levensmiddelen voor 
verkoop en de eigenlijke verkoop en distributie 
van de levensmiddelen zelf.

Indien een recall reeds in werking is gezet, zijn 
de distributeurs en detailhandelaren 
verantwoordelijk om alle relevante informatie 
te verschaffen en aan de recall mee te werken 
voor zover dat nodig is.

2 
Wie is verant
woordelijk voor  
het ondernemen 
van een recall?
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Zodra u van mening bent of redenen hebt om aan 
te nemen dat een levensmiddel onveilig is of 
mogelijk kan zijn, dient u actie te ondernemen. 
Het gaat om de volgende acties, waarvan de 
volgorde afhankelijk is van de aard van het 
voedselveiligheidsprobleem:  
→ Zie ook hoofdstuk 4

1 Tracering
2 Uit de handel nemen
3 Melding bij Voedsel en 
 Warenautoriteit 
4 Waarschuwen
5 Terugroepen

Het uitgangspunt dat u actie moet ondernemen 
als sprake is van een (mogelijk) onveilig levens
middel is strikt. In de praktijk kan het echter las
tig zijn om te beoordelen of daarvan sprake is, 
met name met betrekking tot de vraag wat de 
aard en ernst van de schadelijkheid van het 
levensmiddel is. Het is  daarom raadzaam om 
voordat u (mogelijk uit voorzorg) actie gaat 
ondernemen eerst advies te vragen van techni
sche en juridische experts. 

3 
Welke acties 
moeten worden 
genomen?
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Als onderneming moet u over een 
traceerbaarheids systeem beschikken om te 
voorkomen dat de consument onnodig te maken 
krijgt met onveilige levensmiddelen. Met een 
goed traceerbaarheidssysteem moet u snel en 
nauwkeurig de onveilige levensmiddelen 
kunnen terugroepen en uit de handel kunnen 
nemen. 

In het traceerbaarheidssysteem is geregeld  
op welke manier u als onderneming gegevens  
bijhoudt die nodig zijn voor het traceren,  
bijvoorbeeld of de administratie handmatig  
of geautomatiseerd geschiedt. Daarnaast is 
geregeld welke stappen u neemt als sprake is 
van onveilige levensmiddelen, dat wil zeggen  
de traceringsprocedure. 

Met behulp van het traceerbaarheidssysteem 
moeten de levensmiddelen in alle stadia van de 
productie, verwerking en distributie traceer
baar en te volgen zijn. U bent, net als de andere 
ondernemingen in de verschillende stadia, ver
antwoordelijk voor de tracering één stap voor
uit en één stap terug. 

3
Actie 1
Tracering

 Zodra u van mening bent of redenen hebt om 
aan te nemen dat een levensmiddel onveilig is, 
moet u het traceerbaarheidssysteem raadple
gen en op basis van de traceringsanalyse de 
omvang bepalen van de terug te roepen partij 
levensmiddelen. Met behulp van het traceer
baarheidssysteem moet u binnen 4 uur aan de 
Voedsel en Warenautoriteit de volgende gege
vens kunnen verstrekken:

■ welk levensmiddel of grondstof onveilig is 
■ van wie het levensmiddel of de grondstof 

afkomstig is (naam en adres)
■ aan wie het levensmiddel of de grondstof is 

geleverd (naam en adres)
■ de datum van leverantie
■ wenselijk: zoveel mogelijk relevante informatie 

zoals etiketgegevens, productiecode, etc.

 Let op: als u niet kunt aantonen tot welke 
levensmiddelen het voedselveiligheids
probleem is beperkt, bestaat het risico dat  
de Voedsel en Warenautoriteit alle levens
middelen van uw onderneming als onveilig zal 
beschouwen.
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Zodra u van mening bent of redenen hebt om aan 
te nemen dat een levensmiddel onveilig is, dient 
u het levensmiddel uit de handel te nemen. Het 
uit de handel nemen van het onveilige levens
middel houdt in dat het levensmiddel uit de dis
tributieketen wordt gehaald en dat alle maatre
gelen worden genomen om te voorkomen dat 
het onveilige levensmiddel verder wordt gedis
tribueerd en aan de consument wordt aangebo
den. 

Met behulp van het traceerbaarheidssysteem 
dient u te achterhalen waar het onveilige 
levensmiddel zich in de distributieketen bevindt. 
Dat betekent dat u uw eigen toeleveranciers en 
uw afnemers moet informeren over het pro
bleem. De toeleveranciers en de afnemers zul
len op hun beurt hun voor en naschakels infor
meren. Zodra getraceerd is wie in de distributie
keten het levensmiddel onder zich heeft, dient u 
alle maatregelen te nemen om er voor te zor
gen dat het levensmiddel niet verder wordt 
gedistribueerd en uit de handel wordt gehaald.

3
Actie 2  
Uit de handel 
nemen
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Zodra u van mening bent of redenen hebt om aan 
te nemen dat een levensmiddel onveilig is of 
mogelijk kan zijn, dient u het voedselveiligheids
probleem te melden bij de Voedsel en 
Warenautoriteit. 

Bij de beslissing of u wel of niet moet melden 
kunt u gebruik maken van de Meldwijzer van de 
NVWA. Deze vindt u op de website (bit.ly/1noBV1M) 
van de Voedselen Warenautoriteit.

Melding bij de Voedselen Warenautoriteit kan 
worden gedaan door middel van het op diezelfde 
pagina van de website van de Voedselen 
Warenautoriteit te vinden elektronisch mel
dingsformulier ‘Meldingsformulier schadelijke 
en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoe
ders’ (bit.ly/1jQBZX0). 
Nu het in veel gevallen om een spoedeisende 
situatie zal gaan, is het verstandig tevens na te 
bellen op het gratis telefoonnummer van de 
Voedselen Warenautoriteit: 08000488.

→ Zie Actie 1: Traceren voor welke gegevens u  
– op basis van het traceerbaarheidssysteem – 
aan de Voedsel en Warenautoriteit dient te  
verstrekken.

Deze gegevens verzamelt u op basis van het 
traceerbaarheidssysteem. 
 
Als het voedselveiligheidsprobleem bij de 
Voedsel en Warenautoriteit is gemeld, zal de 
Voedsel en Warenautoriteit beoordelen of het 
nodig is om via een zogenaamde RASFF (Rapid 
Alert System for Food and Feed) melding te 
doen bij de autoriteiten in de Europese Unie. Dit 
zal met name het geval zijn indien het onveilige 
levensmiddel zich niet alleen op de 
Nederlandse markt, maar ook op andere 
Europese markten bevindt.  

Indien u melding doet omdat een door u in de 
handel gebracht levensmiddel (mogelijk) scha
delijk voor de gezondheid kan zijn, dient u ook te 
melden welke maatregelen u heeft genomen 
om de risico’s voor de consument te voorkomen. 
Het doel van deze meldingsplicht is dat de 
Voedsel en Warenautoriteit vroegtijdige waar
schuwingen van mogelijke risiso’s kan ontvan
gen, zodat deze risico’s op de meest doeltref
fende en evenredige wijze kunnen worden 
beheerst.

3
Actie 3
Melding maken  
bij Voedsel en 
Warenautoriteit

http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/melden-en-traceren/levensmiddel-of-diervoeder-melden
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/melden-en-traceren/levensmiddel-of-diervoeder-melden
https://formdesk.minlnv.nl/industrie/GFL-formulier_v3
https://formdesk.minlnv.nl/industrie/GFL-formulier_v3
https://formdesk.minlnv.nl/industrie/GFL-formulier_v3
https://formdesk.minlnv.nl/industrie/GFL-formulier_v3
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Als het onveilige levensmiddel de consument 
kan hebben bereikt, moet u de consument doel
treffend en nauwkeurig van het uit de handel 
nemen van het levensmiddel op de hoogte stel
len.

Richting de consument dient u een zogenaamde 
publiekswaarschuwing te geven. Een publieks
waarschuwing kan (onder meer) plaatsvinden 
door het plaatsen van een advertentie in lande
lijke en plaatselijke dagbladen, het versturen 
van een persbericht en het verspreiden van 
informatie bij verkooppunten. Ook verdient het 
de voorkeur om de waarschuwing op uw website 
te vermelden. Van belang is dat de waarschu
wing de consument die het levensmiddel in zijn 
bezit kan hebben, bereikt.

In de waarschuwing moet zo precies en helder 
mogelijk worden vermeld om welk levensmid
del het gaat en welk veiligheidsrisico het 
levensmiddel bevat. Vermeld alle belangrijke 
details van het levensmiddel, zoals de naam van 
het product, partijnummer, serienummer, 
streepjescode, kleur, omvang en een foto of 
tekening van het product. Geef duidelijke 
instructies wat de consument met het levens
middel moet doen en waar het levensmiddel 
eventueel naar toe kan worden gebracht. Noem 
welke maatregelen u als onderneming neemt 
om de onveilige levensmiddelen in te zamelen 
en hoe het zit met mogelijke terugbetaling of 
vervanging. Vermeld ook uw contactgegevens 
voor het geval mensen vragen hebben of nadere 

informatie willen ontvangen over de recall.

Zie voor de vereisten voor een publiekswaar
schuwing ook de website ( bit.ly/1jU1U1e) van de 
Voedsel en Warenautoriteit.

Indien de consument niet naar behoren is 
gewaarschuwd, kan de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport u als onder
neming tot een behoorlijke publiekswaarschu
wing verplichten. U dient daaraan onverwijld 
gevolg te geven.

3
Actie 4 
Waarschuwen

http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/melden-en-traceren/publiekswaarschuwing-onveilige-levensmiddelen-en-diervoeder
http://www.nvwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/melden-en-traceren/publiekswaarschuwing-onveilige-levensmiddelen-en-diervoeder
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Indien het onveilige levensmiddel de consument 
kan hebben bereikt, dient u (zo nodig) de reeds 
aan de consument geleverde levensmiddelen 
terug te roepen. U dient dan alle maatregelen 
te nemen om er voor te zorgen dat het onveilige 
levensmiddel wordt geretourneerd. 
Terugroepen is noodzakelijk als andere maatre
gelen niet voldoende zijn om een hoog niveau 
van gezondheidsbescherming te bereiken.

Indien het levensmiddel al bij de consument is 
aanbelandt, is niet altijd makkelijk te achterha
len waar het levensmiddel zich precies bevindt. 
U dient er dan voor te zorgen dat u de consu
ment zo goed als mogelijk bereikt om het 
levensmiddel te kunnen terugroepen. Hierbij 
kan gedacht worden aan het plaatsen van een 
publiekswaarschuwing in landelijke en plaatse
lijke dagbladen, het versturen van een persbe
richt en het verspreiden van informatie bij ver
kooppunten. → Zie Actie 4 Waarschuwen. 
Daarnaast is het raadzaam het voedselveilig
heidsprobleem en de terugroepactie op uw web
site te vermelden en mogelijk via de verkoop
punten inzamelingsacties te organiseren en 
andere passende maatregelen te nemen.

3
Actie 5 
Terugroepen
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4 
In welke volgorde 
moeten de acties 
worden genomen?

 Hoewel de Algemene Levensmiddelen 
Verordening ten aanzien van de volgorde van de 
te nemen acties in het geval van een onveilige 
levensmiddel geen onderscheid maakt tussen 
schadelijke levensmiddelen en ongeschikte 
levensmiddelen, maakt de Voedsel en 
Warenautoriteit dit onderscheid wel.

 Volgens de Voedsel en Warenautoriteit is de 
volgorde van de te starten acties afhankelijk 
van de aard van het voedselveiligheidspro
bleem en zij maakt daarbij onderscheid tussen 
schadelijke levensmiddelen en ongeschikte 
levensmiddelen. De Voedsel en Waren
autoriteit schrijft het volgende stappenplan 
voor:

 Schadelijke levensmiddelen
 Indien sprake is van een levensmiddel dat scha

delijk is voor de gezondheid, start dan direct de 
traceringsprocedure en onderneem de vol
gende stappen:

1. Waarschuwen. Indien het voedselveiligheidspro
bleem ernstige gevolgen voor de consument 
kan opleveren, zoals ziekte, verwondingen of 
sterfgevallen, dan dient u direct het publiek te 
waarschuwen door middel van een publieks
waarschuwing. 

2. Melding voedselveiligheidsprobleem bij de 
Voedsel en Warenautoriteit.

3. Gegevens verzamelen met behulp van het tra
ceerbaarheidssysteem. 

4. Uit de handel nemen en eventueel terugroepen 

van het levensmiddel en informeren van toele
veranciers van het onveilige levensmiddel.

 Ongeschikte levensmiddelen
 Indien sprake is van een levensmiddel dat onge

schikt is voor menselijke consumptie, onder
neem dan de volgende stappen:

1. Gegevens verzamelen met behulp van het tra
ceerbaarheidssysteem.

2. Uit de handel nemen en eventueel terugroepen 
van het levensmiddel en informeren van toele
veranciers van het onveilige levensmiddel.

3. Melden voedselveiligheidsprobleem bij de 
Voedsel en Warenautoriteit.
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5 
Is de recall door 
een verzekering 
gedekt?

Een recall brengt veel kosten met zich mee.  
De vraag is in hoeverre de kosten die met een 
recall gepaard gaan zijn gedekt door een aan
sprakelijkheidsverzekering (als uw bedrijf niet 
een specifieke product recallverzekering heeft 
afgesloten). Doorgaans bevat een aansprake
lijkheidsverzekering geen specifieke bepaling 
over recallkosten. 

Op grond van de afgesloten verzekeringen kan 
het zo zijn dat een verzekeraar de kosten van 
buitengewone maatregelen tot afweer van een 
onmiddellijk dreigend gevaar vergoedt. Via deze 
weg kunnen recallkosten (mogelijk) deels voor 
vergoeding in aanmerking komen. In hoeverre 
dit het geval zal zijn, is afhankelijk van alle 
omstandigheden van het geval. Bedenk dat 
alleen de kosten die zijn gemaakt ter voorko
ming of afweer van schade voor vergoeding in 
aanmerking kunnen komen en dat bijvoorbeeld 
kosten wegens vervanging van een onveilig 
levensmiddel daar niet onder vallen. 

Omdat niet in algemene zin is aan te geven 
welke kosten die met een recall zijn gemaakt op 
grond van de afgesloten verzekeringen voor 
vergoeding in aanmerking komen, is het raad
zaam daarover uw verzekeringspolis te raad
plegen, uw verzekeringstussenpersoon of ver
zekeringsmakelaar te raadplegen, en – indien 
nodig – juridisch advies in te winnen. Indien zich 
een onmiddellijk dreigend gevaar voordoet en u 
een recall moet ondernemen, moet u de verze
keraar daar overigens zo snel mogelijk over 

inlichten en is het raadzaam met de verzekeraar 
in overleg te treden over de te nemen acties.
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6 
Wat zijn handige 
tips?

 Een recall kan omvangrijk en ingrijpend zijn en 
kan gepaard gaan met hoge kosten. Hieronder 
geven wij u een aantal tips voor het geval u 
met een mogelijke recall te maken krijgt.

 Voorbereiding
■ maak een beleid en stel een procedure vast 

voor als sprake mocht zijn van een onveilig 
levensmiddel

■ maak een draaiboek waarin u praktische  
gegevens vastlegt, zoals contactgegevens in 
de media, bevoegde autoriteiten, deskundige 
experts en laboratoria, verzekeraar en/of  
verzekeringstussenpersoon (indien van  
toepassing), etc. 

■ benoem een crisisteam voor als een recall 
moet worden ondernomen

 Als (mogelijk) sprake is van een onveilig 
levensmiddel

■ schat de risico’s in
■ onderzoek welke producten onveilig zijn 
■ onderzoek wat de ernst en het gevaar van het 

voedselveiligheidsprobleem is
■ schakel desnoods technische en juridische 

experts in
■ meld het tijdig bij de Voedselen 

Warenautoriteit, indien er inderdaad een voed
selveiligheidsprobleem dreigt

 Als een recall moet worden ondernomen
■ onderzoek of de levensmiddelen al bij de con

sument zijn aanbelandt
■ stroomlijn de communicatie: stel contactper

sonen vast

■ communiceer helder wat er speelt
■ onderneem de voorgeschreven acties
■ houd de respons op de acties in de gaten
■ meldt het recallvoornemen bij de verzeke

ringstussenpersoon of verzekeringsmakelaar 
(met het verzoek een en ander te melden op 
de relevante verzekeringspolissen)

 Na de recall
■ evalueer de doorlopen recallprocedure en 

pas die zo nodig aan
■ wikkel de schade af
■ overleg met uw verzekeraar over mogelijke 

dekking
■ onderzoek of de schade verhaald kan worden

 

 Aangezien een recall omvangrijk en ingrij
pend kan zijn, raden wij u aan eerst (juridisch) 
advies in te winnen over de vraag of een 
recall noodzakelijk is en welke acties u (in 
welke volgorde) het beste kunt ondernemen, 
voordat u zelf tot een recall overgaat.
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Chris van Dijk  
+31 20 5506 661| chris.van.dijk@kvdl.nl

Peter van den Broek 
+31 20 5506 669 | peter.van.den.broek@kvdl.nl

Erik van Orsouw
+31 20 5506 878 | erik.van.orsouw@kvdl.nl

Maurits Oudenaarden 
+31 20 5506 675 | maurits.oudenaarden@kvdl.nl

KVdL Nieuws
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 
juridische ontwikkelingen in uw sector? 
Schrijf u dan via  
www.kvdl.nl/aanmeldenkvdlnieuwsbrief
 
KVdL Evenementenagenda
Door het jaar heen organiseert Kennedy  
Van der Laan voor haar cliënten en relaties 
seminars en cursussen over diverse, actuele 
onderwerpen. Bekijk onze uitgebreide  
evenementenagenda op:  
www.kvdl.nl/evenementen 
 
Haarlemmerweg 333
1051 LH Amsterdam
+31 20 5506 666
www.kvdl.nl 
@KennedyVdLaan

Meer informatie

3
Team Product
aansprakelijkheid 
en Product recall
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