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Voedselveiligheid
Thema: Risicobeoordeling

Allergenen in voedingsmiddelen zijn op dit moment de belang-

rijkste oorzaak van recalls. Bedrijven die al eens zo’n incident

hebben meegemaakt, lopen een verhoogd risico om opnieuw

hun producten terug te moeten halen. Maar wie moet het inci-

dent op welk moment melden bij de VWA?

Bijna 100 deelnemers reisden op 5 april
naar Ede om de VMT-bijeenkomst over
Issue & Incident Management in de Ree-
horst bij te wonen. Daar kregen zij te ho-
ren dat allergenen momenteel wereldwijd
veruit de belangrijkste reden van recalls
zijn. Simone Hertzberger, hoofd Kwaliteit
en Productintegriteit bij Albert Heijn:
“Daarbij gaat het nooit over kruisbesmet-

tingen, maar altijd over het onbedoeld
gebruiken van een eiwitcomponent of bij
bedoeld gebruik het niet vermelden ervan
op het etiket.” De zaal wilde weten of be-
paalde productgroepen meer risico lopen
dan andere. Frisdranken en fast food ken-
nen regelmatig incidenten, maar een veel
sterkere aanwijzing zijn eerdere inciden-
ten. “De kans is dan vrij groot dat er zich
bij hetzelfde product of dezelfde leveran-
cier weer een incident voordoet; het is
niet duidelijk waarom”, luidde het ant-
woord vanachter de katheder.

De AH-vrouw gaf tijdens haar presentatie
aardig inzichtjes in het AH-draaiboek. Zo
worden alle winkels bij een incident door
een callcenter gebeld om na te gaan of
de winkels daadwerkelijk de via het inter-
ne net verstuurde waarschuwing dat actie
was geboden hadden gezien. Ook wor-
den de kassa’s centraal geblokkeerd om
te voorkomen dat het bewuste product
onbedoeld toch nog kan worden ver-
kocht.

Meldplicht
Wie moet wanneer een incident melden?
Deze vraag houdt de gelederen flink be-
zig, zo bleek tijdens de diverse inleidin-
gen. Jan van Kooij, plaatsvervangend
hoofdinspecteur Levens- en genotmidde-
len bij de VWA, gaf aan dat een ieder die
een schadelijk product ontdekt, dit moet
melden bij de VWA. Dat geldt voor de re-
tail indien zij via consumentenklachten
een afwijking op het spoor komen en ook
voor producenten indien zij de afwijking
zelf ontdekken. Hertzberger liet weten
dat Albert Heijn bij A-merkproducten

Help! Een incident!

Bij chemische contaminanten is er
niet altijd sprake van veiligheidsgren-
zen. Indien deze er wel zijn, maakt de
VWA zelf een afweging over mogelijke
risico’s voor de volksgezondheid. Is er
geen wettelijk grensniveau vastge-
steld dan vraagt de VWA aan haar
interne Bureau Risicobeoordeling (zie
het interview op pag. 10 ) advies over
de mogelijke gevaren voor de volks-
gezondheid. Deze gevarenanalyse
wordt uitbesteed aan het RIVM en
RIKILT, twee onafhankelijke onder-
zoeksinstituten waarmee de afspraak
is gemaakt dat zij hierover in principe

binnen 24 uur een advies uitbrengen.
Het instituut met kennis van zaken
stelt het advies op, het andere insti-
tuut valideert dat advies. De VWA
neemt hun advies – wel of geen ge-
vaar voor de volksgezondheid - auto-
matisch over. “Wij interpreteren dit
advies niet, maar nemen dit automa-
tisch over”, aldus Jan van Kooij,
plaatsvervangend hoofdinspecteur
Levens- en genotmiddelen, “anders
hebben wij voor de rechter geen poot
om op te staan; die gaat ook uit van
het wetenschappelijk advies. 

Gevaarlijk?

Na een incident loopt een bedrijf
meer kans op nog een incident

deze lijn volgt, maar dat zij bij de eigen
(huis) merken zelf degene zijn die con-
tact opnemen met 0800-0488.
Bij de case over de verboden kleurstof
Pararood had Martin Michels, senior QA-
manager Unilever Europe, al laten weten
dat Unilever, de ontdekker van Pararood,
de melding bij de VWA had overgelaten
aan Euroma, de toeleverancier van de
verontreinigde partij paprikapoeder. Vol-
gens Van Kooij, plaatsvervangend hoofd-
inspecteur Levens- en genotmiddelen,
een terechte keuze. “Als de producent
(Unilever) het verontreinigde product
nog in eigen beheer heeft, en dat was het
geval - de partij was nog niet vrijgegeven
- dient de toeleverancier van de veront-
reinigde grondstof het incident bij de
VWA te melden. Zij kunnen de meldplicht
niet doorschuiven naar hun Spaanse toe-
leverancier.”
Vorig jaar ontving de VWA 110 meldingen.
In voorgaande jaren schommelde dat
aantal vaak tussen de 10 en 20. Het over-
grote deel (52) betrof residuen van be-
strijdingsmiddelen in tuinbouwproduc-
ten die vooral door Foodcompass in het
kader van de Hygiënecode voor ongesne-
den vers(e) groenten, fruit en paddestoe-
len werden gemeld. 
Opmerkelijk was dat slechts vijf meldin-
gen fysische verontreinigingen (glas enz.)
betroffen en slecht vier allergenen. Dat
laatste spoort dus niet met de voorstel-
ling van zaken door Hertzberger
geschetst. Kwaliteit stond met 22 mel-
dingen op nummer twee van de ‘hitlijst’. 

Te laat
Van Kooij liet aan de hand van vier cases
zien in welke gevallen de VWA graag zo
spoedig mogelijk een melding van be-
drijven ontvangt. Verder vertelde hij hoe
de besluitvorming in Brussel en bij de
VWA rond Pararood was verlopen. Eerder
had Michels al geschetst hoe het bedrijfs-
leven in deze kwestie had gehandeld.
Conclusie van Van Kooij was dat Euroma
het incident rond Pararood niet een
maand onder de pet had mogen houden,
maar eerder had moeten melden. QA-
manager Adri Reimerink, in de zaal aan-
wezig, bestreed dat. ‘We moesten eerst
zelf weten wat er precies aan de hand
was.”
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Acrylamide
Rond het incident/issue acrylamide illus-
treerden de diverse sprekers hoe zeer de
belangen van betrokkenen uit elkaar
kunnen lopen. Sommige producenten
redeneerden dat acrylamide waarschijn-
lijk altijd al, of op zijn minst geruime tijd,
in de producten had gezeten en dat er
dus geen sprake is van een afwijking
waar de Meldwijzer van de VWA van rept.
Van Kooij vond deze redenering – geen
afwijking dus ook geen melding – veel te
kort door de bocht en hield de zaal voor
dat er ook een gezamenlijk belang is.
Overigens gaf hij toe dat dit een grensge-
val zou zijn geweest, ook al omdat het
een vermoedelijk carcinogene stof is die
bij producten als frites vooral tijdens het
afbakken door de consument wordt
gevormd.

Metaal- en glasdeeltjes
De VWA ziet het liefst dat fabrikan-
ten alle publieke recalls melden, ook als
het om kwaliteitsafwijkingen gaat. Van
Kooij: “Ons beleid is dat wij alle publieke
recalls op onze site hebben staan. Als er
geen gevaar is voor de volksgezondheid
zetten wij dat erbij. In dat geval hoeven
wij er niet van begin af aan bij te worden
betrokken. Wel stellen we een telefoontje
voor het verschijnen van advertenties in
de media op prijs, al was het maar om
vragen te kunnen beantwoorden en de
actie op onze site te zetten.” 
Maar wat te doen indien metaal- of glas-
deeltjes in een product worden aange-
troffen? “Indien sprake is van een inci-
dent, een eenmalige gebeurtenis, dan
hoeft dit niet te worden gemeld; worden
deze deeltjes vaker aangetroffen dan
moet het bedrijf dit wel degelijk bij de
VWA melden, tenminste indien de pro-
ducten niet meer in eigen beheer kunnen

worden teruggehaald en de
deeltjes niet te groot, lees scha-

delijk, zijn. Voor babyvoeding
hanteert de VWA een grens van 2 mm,
voor alle andere consumenten 7 mm.
Deze grenzen zijn in overleg met artsen
opgesteld (zie ook VMT 3, 2000 pag. 32-
33). Bij kleinere deeltjes zal de VWA voor-

stellen doen ten aanzien van te onderne-
men acties en zonodig het publiek op de
hoogte brengen van haar standpunt. Bij
grotere deeltjes dient het bedrijf de pro-
ducten te traceren en tot consumenten-
niveau terug te halen. De VWA zal het
incident op haar website zetten en indien
relevant de overige EU-lidstaten informe-
ren.

Hans Damman

Alle recalls zetten wij met ons oordeel
erbij op de VWA-site

Bij incidenten die een gevaar
opleveren voor de volksge-
zondheid wil de VWA van begin
af aan bij de recall worden
betrokken. Bij louter kwali-
teitsafwijkingen wordt een
kennisgeving voorafgaand aan
de advertentie in de media op
prijs gesteld.


