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KVdL Wijzer: 
Recall Non-Food
Hoe te handelen 
bij onveilige 
producten?
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Producten die op de markt worden gebracht moeten 
veilig zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient het 
betreffende product 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 moeten er correctieve maatregelen  
 plaatsvinden?  
2 Wie is verantwoordelijk voor het  
 ondernemen van een recall? 
3 Welke acties moeten worden genomen? 
4 Is de recall door een verzekering gedekt? 
5 Wat zijn handige tips?
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 In de Europese Unie gelden strikte regels ten 
aanzien van productveiligheid. Deze regels 
zijn – naast in enkele specifieke regelingen – 
neergelegd in de Richtlijn Algemene 
Productveiligheid. Deze richtlijn is voor 
Nederland uitgewerkt in de Warenwet en het 
Warenwetbesluit Algemene 
Productveiligheid. 

 Op grond van de Richtlijn Algemene 
Productveiligheidsrichtlijn mogen uitslui-
tend veilige producten op de markt worden 
gebracht. Onder een ‘veilig product’ wordt 
verstaan: een product dat bij normale of 
redelijkerwijs te verwachten gebruiksom-
standigheden geen enkel risico oplevert, dan 
wel slechts beperkte risico’s die aanvaard-
baar worden geacht, met name rekening hou-
dend met:

■ de kenmerken van het product, zoals de 
samenstelling, verpakking en voorschriften 
voor assemblage;

■ het effect ervan op andere producten, indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat het 
product in combinatie met die andere pro-
ducten zal worden gebruikt;

■ de aanbiedingsvorm van het product, zoals 
de etikettering, eventuele waarschuwingen 
en aanwijzingen voor gebruik;

■ de categorieën consumenten die bij gebruik 
van het product grote risico’s lopen, in het bij-
zonder kinderen en ouderen.

1 
Wanneer moeten 
correctieve 
maatregelen 
plaatsvinden?

 Elk product dat niet beantwoordt aan de 
definitie van een ‘veilig product’, wordt geacht 
onveilig te zijn. Indien u als producent of 
distributeur van mening bent of redenen hebt 
om aan te nemen dat een product (mogelijk) 
onveilig is, dient u actie te ondernemen. 
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De verantwoordelijkheid voor het nemen van 
een recall ligt bij alle ondernemingen in de 
distributieketen, dus zowel producenten als 
distributeurs (inclusief detailhandelaren). 
Deze ondernemingen moeten een recall in 
werking stellen zodra zij van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
product (mogelijk) onveilig is. 

De Richtlijn Algemene Productveiligheid 
maakt een onderscheid tussen producenten en 
distributeurs. Als producent worden 
aangemerkt fabrikanten en hun vertegen-
woordigers binnen de Europese Unie of de 
eerste importeurs binnen de Europese Unie. 
Daarnaast vallen ook andere personen die 
beroepshalve betrokken zijn bij de distributie-
keten voor zover zij invloed hebben op de 
veiligheidskenmerken van een product onder 
de definitie van producent. Als distributeur 
worden aangemerkt degenen die beroepshalve 
bij de verhandeling van het product betrokken 
zijn, maar geen invloed hebben op de 
veiligheids kenmerken van het product. 

2 
Wie is verant-
woordelijk voor  
het ondernemen 
van een recall?

 De belangrijkste taken van een producent zijn: 

■ het maken van een risicobeoordeling 
voorafgaand aan het op de markt brengen van 
een  
product; 

■ het continue op de hoogte blijven van eventuele 
veiligheidsrisico’s van het product, ook wanneer 
het product al geruime tijd op de markt is; en 
waar nodig; 

■ het nemen van corrigerende maatregelen in het 
geval van een – mogelijk – onveilig product. 
Over met name deze laatste taak gaat het in 
deze KVdL Wijzer.

De voornaamste taak van distributeurs is het 
aanleveren van informatie aan de uiteindelijke 
producent. Voor detailhandelaren komt daar 
nog bij dat zij informatie over de (mogelijke) 
onveiligheid van producten, zoals consumenten-
klachten, onmiddellijk moeten doorgeven aan 
hun toeleveranciers.

Let op: deze onderlinge taakverdeling doet er 
echter niet aan af dat – zoals gezegd - de 
verantwoordelijkheid voor het nemen van een 
recall bij alle ondernemingen in de distributie-
keten ligt, dus zowel producenten als 
distributeurs (inclusief detailhandelaren).
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Zodra u van mening bent of redenen hebt om aan 
te nemen dat een product (mogelijk) onveilig is, 
dient u actie te ondernemen. Het gaat om de vol-
gende acties, waarvan de toepasselijkheid en 
volgorde afhankelijk is van de aard van het vei-
ligheidsprobleem:  

1 Tracering
2 Uit de handel nemen
3 Melding bij de bevoegde
 autoriteiten  
4 Waarschuwen
5 Terugroepen

Het uitgangspunt dat u actie moet ondernemen 
als sprake is van een (mogelijk) onveilig pro-
duct, is strikt. In de praktijk kan het echter lastig 
zijn om te beoordelen of daarvan sprake is, met 
name met betrekking tot de vraag of sprake is 
van onaanvaardbare risico’s. Het is daarom 
raadzaam om voordat u (mogelijk uit voorzorg) 
actie gaat ondernemen eerst advies te vragen 
van technische en juridische experts en/of in 
overleg te treden met de bevoegde autoriteiten 
(in Nederland de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit; NVWA). 

3 
Welke acties 
moeten worden 
genomen?
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 Als onderneming moet u over een goed 
traceerbaarheidssysteem beschikken om 
snel en nauwkeurig onveilige producten uit de 
handel te kunnen nemen en bij consumenten 
terug te kunnen roepen. 

 Met behulp van het traceerbaarheidssysteem 
moeten de producten in alle stadia van de pro-
ductie en distributie traceerbaar zijn. Dat 
betekent dat u, net als de andere ondernemin-
gen in de distributieketen, in staat moet zijn 
zowel uw toeleveranciers als uw afnemers 
aan te wijzen.

 Zodra u van mening bent of redenen hebt om 
aan te nemen dat een product (mogelijk) 
onveilig is, moet u op basis van een tracerings-
analyse de omvang van het productveilig-
heidsprobleem vaststellen. Met behulp van 
het traceerbaarheidssysteem moet u aan de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) de volgende gegevens kunnen ver-
strekken: 

■ welk product onveilig is 
■ van wie het product afkomstig is  

(naam en adres)
■ aan wie het product is geleverd  

(naam en adres)
■ de datum van leverantie
■ wenselijk: zoveel mogelijk relevante informa-

tie zoals etiketgegevens, productiecode, etc.

3
Actie 1
Tracering

 Let op: als u niet kunt aantonen tot welke pro-
ducten het veiligheidsprobleem is beperkt, 
bestaat het risico dat de bevoegde autoriteiten 
(NVWA) alle producten 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 product (mogelijk) onveilig is, 
dient u het product uit de handel te nemen. Het 
uit de handel nemen van het onveilige product 
houdt in dat het product uit de distributieketen 
wordt gehaald en dat alle maatregelen worden 
genomen om te voorkomen dat het onveilige 
product verder wordt gedistribueerd en aan de 
consument wordt aangeboden. 

Met behulp van het traceerbaarheidssysteem 
dient u te achterhalen waar het onveilige pro-
duct zich in de distributieketen bevindt. Dat 
betekent dat u uw eigen toeleveranciers en uw 
afnemers moet informeren over het probleem. 
De toeleveranciers en de afnemers zullen op 
hun beurt hun voor- en naschakels informeren. 
Zodra getraceerd is wie in de distributieketen 
het product onder zich heeft, dient u alle maat-
regelen te nemen om er voor te zorgen dat het 
product 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 product (mogelijk) onveilig is, 
dient u hiervan in beginsel melding te doen bij de 
bevoegde autoriteiten van alle landen waar het 
product op de markt is gebracht. Uitzondering 
op deze hoofdregel is dat u de mogelijkheid hebt 
om de melding alleen bij de Nederlandse autori-
teiten (de NVWA) te doen, indien de hoofdvesti-
ging van uw bedrijf in Nederland is gevestigd.

Het doel van deze meldingsplicht is dat de 
bevoegde autoriteiten in een vroeg stadium op 
de hoogte worden gebracht van eventuele pro-
ductveiligheidsrisico’s (en van uw voorgenomen 
maatregelen om deze risico’s weg te nemen), 
zodat deze risico’s op een doeltreffende en 
evenredige wijze kunnen worden beheerst.

Bij de beslissing of u wel of niet moet melden 
kunt u gebruik maken van Annex II bij de 
'Guidelines' voor de melding van onveilige pro-
ducten, zoals uitgegeven door de Europese 
Commissie, die nuttige tabellen bevat voor een 
deugdelijk risico-inschatting. 

Onveilige producten kunnen worden gemeld 
door middel van het elektronische ‘Business 
Application’ formulier. 

Nu het in veel gevallen om een spoedeisende 
situatie zal gaan, is het verstandig tevens na te 
bellen op het telefoonnummer van de NVWA: 
0900-0388.
Zie → Actie 1 Tracering voor welke gegevens u  

– op basis van het traceerbaarheidssysteem – 
aan de NVWA dient te verstrekken.

Als het productveiligheidsprobleem bij de 
NVWA is gemeld, zal de NVWA beoordelen of 
het nodig is om via een zogenaamde RAPEX 
(Rapid Exchange of Information System) mel-
ding te doen bij de autoriteiten in de Europese 
Unie. Dit zal met name het geval zijn indien het 
onveilige product zich niet alleen op de 
Nederlandse markt, maar ook op andere 
Europese markten bevindt. 

Indien u melding doet van een (mogelijk) onvei-
lig product, dient u ook aan te geven welke 
maatregelen u heeft genomen om de risico’s 
voor de consument te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. 

3
Actie 3
Melding maken  
bij de bevoegde 
autoriteiten

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/notification_dang_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do
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Indien sprake is van een onveilig product dat  
de consument kan hebben bereikt, dient u de 
consument hiervan zo nodig op de hoogte te 
stellen middels een zogenaamde 
publiekswaarschuwing.

Een publiekswaarschuwing kan (onder meer) 
plaatsvinden door het plaatsen van een adver-
tentie in landelijke en plaatselijke dagbladen, 
het versturen van een persbericht en het ver-
spreiden van informatie bij verkooppunten. Ook 
verdient het de voorkeur om de waarschuwing 
op uw website te vermelden. Van belang is dat 
de waarschuwing de consument die het product 
in zijn bezit kan hebben, bereikt.

In de waarschuwing moet zo nauwkeurig en hel-
der mogelijk worden omschreven om welk pro-
duct het gaat en wat het veiligheidsrisico is. 
Vermeld daarbij alle belangrijke details van het 
product, zoals de naam, partijnummer, serie-
nummer, streepjescode, kleur en omvang en 
voeg zo mogelijk een foto of tekening bij van het 
product. Geef duidelijke instructies over wat de 
consument met het product moet doen en waar 
het product eventueel naar toe kan worden 
gebracht. Noem welke maatregelen u als 
onderneming neemt om de onveilige producten 
in te zamelen en hoe het zit met mogelijke ver-
vanging of compensatie. Vermeld ook uw con-
tactgegevens voor het geval mensen vragen 
hebben of nadere informatie willen ontvangen 
over de recall.

3
Actie 4 
Waarschuwen
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Indien sprake is van een onveilige product dat de 
consument kan hebben bereikt, dient u zo nodig 
de reeds aan de consument geleverde produc-
ten terug te roepen. Terugroepen is noodzake-
lijk als andere maatregelen niet voldoende zijn 
om een hoog beschermingsniveau voor de vei-
ligheid en gezondheid te bereiken.

Indien het product de distributieketen reeds 
heeft verlaten, is niet altijd makkelijk te achter-
halen waar het zich precies bevindt. U dient er 
dan voor te zorgen dat u de consument zo goed 
als mogelijk bereikt om het product te kunnen 
terugroepen. Hierbij kan gedacht worden aan 
het plaatsen van een publiekswaarschuwing in 
landelijke en plaatselijke dagbladen, het ver-
sturen van een persbericht en het verspreiden 
van informatie bij verkooppunten. Zie → Actie 4 
Waarschuwen. Daarnaast is het raadzaam het 
productveiligheidsprobleem en de terugroe-
pactie op uw website te vermelden en mogelijk 
via de verkooppunten inzamelingsacties te 
organiseren en andere passende maatregelen 
te nemen.

In veel gevallen is het ook raadzaam om te 
monitoren hoeveel producten er werkelijk wor-
den teruggestuurd of ingeleverd. Ook de NVWA 
zal dit veelal van u verlangen. Aan de hand van 
de werkelijk teruggekomen aantallen kunt u 
beoordelen of de maatregelen in voldoende 
mate succesvol zijn om het productveiligheids-
probleem te verhelpen, of dat het nodig is om 
bijvoorbeeld een herinnering of hernieuwde 
oproep uit te laten gaan.

3
Actie 5 
Terugroepen
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4 
Is de recall door 
een verzekering 
gedekt?

Een recall brengt veel kosten met zich mee.  
De vraag is in hoeverre deze kosten zijn gedekt 
onder een aansprakelijkheidsverzekering  
(als uw bedrijf niet een specifieke product 
recall-verzekering heeft afgesloten). 
Doorgaans bevat een aansprakelijkheids-
verzekering geen specifieke bepaling over 
recall kosten.  

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 
veelal alleen de kosten die zijn gemaakt ter 
voorkoming van letselschade of zaakschade 
voor vergoeding in aanmerking kunnen komen 
en dat bijvoorbeeld kosten wegens vervanging 
van een onveilig product daar niet onder vallen. 

Omdat niet in algemene zin is aan te geven 
welke in het kader van een recall gemaakte kos-
ten op grond van de afgesloten verzekeringen 
voor vergoeding in aanmerking komen, is het 
raadzaam daarover uw verzekeraar, verzeke-
ringstussenpersoon of verzekeringsmakelaar 
te raadplegen, en – indien nodig – juridisch 
advies in te winnen. Indien zich een onmiddellijk 
dreigend gevaar voordoet en u tot een recall 
overgaat, moet u uw verzekeraar daar overigens 
zo snel mogelijk over inlichten en is het raad-
zaam met de verzekeraar in overleg te treden 
over de te nemen acties.
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5 
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 recall te maken krijgt.

 Voorbereiding
■ maak een beleid en stel een procedure vast 

voor als sprake is van een onveilig product
■ maak een draaiboek waarin u praktische 

gegevens vastlegt, zoals de contactgegevens 
van de bevoegde autoriteiten, deskundigen en 
laboratoria, verzekeraar en/of 
verzekeringstussenpersoon 

■ benoem een crisisteam voor als een recall 
moet worden ondernomen en oefen/simuleer 
regelmatig een recallsituatie

■ besteed bij het sluiten van overeenkomsten, 
zowel met toeleveranciers als met afnemers, 
aandacht aan de vraag ‘En hoe zit het als er een 
recall moet plaatsvinden?’. Wie dient op te 
komen voor welke kosten, en wie voor welke 
(gevolg)schade? Wat verwacht u – in termen 
van rolverdeling en actieve medewerking –  
van uw afnemer en van uw toeleverancier op het 
moment dat u zou besluiten tot een (vrijwillige) 
recall? Heldere afspraken over wat ieders taak 
en verantwoordelijkheid is komen ten goede aan 
de snelheid van handelen in een acute recall 
situatie en besparen discussies achteraf.

 Als sprake is van een (mogelijk) onveilig  
product

■ schat de risico’s in
■ onderzoek welke producten onveilig zijn 

■ onderzoek wat de aard en ernst van het  
productveiligheidsprobleem is

■ schakel zo nodig technische en juridische experts in
■ meld tijdig bij de bevoegde autoriteiten, indien er 

daadwerkelijk een productveiligheidsprobleem 
dreigt

 Als een recall moet worden ondernomen
■ onderzoek of de producten al bij de consument 

zijn aanbeland
■ stroomlijn de communicatie: stel contact-

personen vast
■ communiceer helder wat er speelt
■ onderneem de voorgeschreven acties
■ houd de respons op de acties in de gaten
■ meld het voornemen tot een recall bij uw  

verzekeraar
■ klaag tijdig bij contractspartijen waar het  

probleem vandaan zou kunnen komen

 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 ingrijpend 
kan zijn, raden wij u aan eerst (juridisch) advies 
in te winnen over de vraag of een recall nood- 
zakelijk is en welke acties u (in welke volg-
orde) 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.com

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

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

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

KVdL Nieuws
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 
juridische ontwikkelingen in uw sector? 
Schrijf u dan via  
www.kvdl.com/aanmelden-kvdl-nieuwsbrief
 
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.com/evenementen 
 
Haarlemmerweg 333
1051 LH Amsterdam
+31 20 5506 666
www.kvdl.com 
@KennedyVdLaan
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