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Producent Riedel Drinks waarschuwde
begin oktober haar verkooppunten en
gebruikers voor Chocomel in plasticver-
pakking van 300 ml met een afwijkende
smaak. Het bericht verscheen op de web-
site van de VWA, compleet met de adver-
tentie die Riedel Drinks in de landelijke
dagbladen had geplaatst. Het was het
eerste bericht over een terughaalactie
van een voedingsmiddel op de VWA-site.
Ook afwijkende non-food-producten
worden daar voortaan vermeld. De infor-
matie blijft in het archief op de site
beschikbaar. De ervaring van de Food
Standards Authority in Engeland leert dat
websites met dit soort informatie zeer
populair zijn en een toenemend aantal
bezoekers trekken.

Meldplicht
Met ingang van 2005 zijn bedrijven in het
kader van de Algemene Levensmiddelen
Richtlijn (General Food Law) verplicht om
producten die een reëel gevaar zouden
kunnen opleveren voor de consument te
melden bij de VWA. Voor productveilig-
heid zal dat omstreeks najaar 2005 gebeu-
ren wanneer de gewijzigde richtlijn Alge-
mene Productveiligheid in werking treedt.
Jos Goebbels, directeur Toezicht van de
VWA, verwacht dat er jaarlijks circa vier-
honderd meldingen zullen komen.
“Bedrijven zijn er ook bij gebaat dat con-
sumenten via zo veel mogelijk kanalen
op de hoogte raken van een terughaalac-
tie”, aldus Irene van Geest, directeur

communicatie van de VWA. “De enige
verandering is dat ze het in hun routine
moeten opnemen om de informatie ook
op onze site te zetten.” 

Inspectieresultaten
Jos Goebbels. “We starten begin volgend
jaar ook met het vermelden van de veteri-
naire inspecties in de haven van Rotter-
dam. Later volgen ook de gegevens van
de andere controles. Alle partijen die aan
grens worden geweigerd, zullen op ter-
mijn op de website worden vermeld.
Deze algemene gegevens zijn niet te her-
leiden naar individuele ondernemers.”
De VWA zal op een iets langere termijn de
nu al intern gebruikte indeling in de cate-
gorieën A, B en C voor slachterijen open-
baar maken. Alle slachterijen voldoen
aan de wet. A-bedrijven zijn bedrijven die
zorgvuldig werken en daardoor minder
worden gecontroleerd. B-bedrijven krij-
gen controle, gecombineerd met het
advies hoe het beter te doen. C-bedrijven
worden veelvuldig en streng gecontro-
leerd. De VWA ontwikkelt een set van
maatregelen waardoor het voor een
bedrijf onmogelijk zal zijn lange tijd in
categorie C te blijven.

VAI en CBL
Volgens Jan Droogh, secretaris Neder-
landse Voedingsmiddelen Industrie VAI,
staat zijn organisatie positief tegenover
het plaatsen van terughaalacties op de
website van de VWA. “Wij gaan er nadruk-

kelijk wel vanuit dat acties om producten
uit de handel te halen voordat deze de
consument hebben bereikt, niet op de
VWA-website worden gepubliceerd.”
Daarnaast wil de VAI graag overleg met de
VWA over de termijn waarop de informa-
tie in het archief van de website beschik-
baar blijft. “De langdurige beschikbaar-
heid van deze informatie moet ten minste
afhankelijk worden gesteld van het soort
product”, aldus Droogh.
Ook het CBL ziet bij monde van Marc Jan-
sen, hoofd Consument en kwaliteit, geen
meerwaarde in het publiceren van con-
trolegegevens van producten die het
schap niet bereikt hebben. “Het baart
ons grote zorgen dat allerlei organisaties

misbruik kunnen maken van controlege-
gevens. Denk aan de volledig ontspoorde
name-and-shame-campagne waarmee
een aantal NGO’s momenteel de consu-
ment onterechte onrustgevoelens aan-
praat. Wij verwachten overigens niet dat
informatie over recalls die langdurig
zichtbaar is op de website van de VWA de
consument extra gerustheid biedt, mis-
schien eerder het tegenovergestelde.” 
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Producten die de consument niet
hebben bereikt, moeten niet worden
genoemd

De VWA-site
bevat onder
meer het com-
plete bericht
zoals Riedel dit
in de kranten
had gezet.

De Voedsel en Waren Autoriteit

(VWA) meldt sinds 1 september

alle terughaalacties op haar

website. Bedrijven ondersteu-

nen dit maar zetten vraag-

tekens bij de aard van de recall

en hoe lang deze moeten wor-

den vermeld. In de nabije toe-

komst zal de VWA ook de

inspectieresultaten gaan ver-

melden.


