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Vanaf 1 januari 2005 eist de Europese
‘General Food Law’ dat de herkomst van
levensmiddelen rechtstreeks te achterha-
len is. Bedrijven in de voedingsmiddele-
nindustrie moeten voortaan registreren
waar grondstoffen vandaan komen en in
welke producten ze zijn verwerkt. Ook
moet duidelijk zijn waar het eindproduct
is afgeleverd.
Volgens Willems heeft de nieuwe ver-
plichting gevolgen voor de aansprakelijk-
heid en dus ook voor de aansprakelijk-
heidsverzekering. “Als er problemen zijn
met voedsel dan staat de voedselautori-
teit sneller bij bedrijven op de stoep.
Door de nieuwe registratieverplichting is
het gemakkelijker om het bedrijf te vin-
den dat de problemen veroorzaakt.
Logisch gevolg is dat ook schade daar-
door eenvoudiger valt te verhalen. Simpel

gezegd: bedrijven in de voedingssector
lopen hierdoor een groter risico een
claim aan de broek te krijgen.”

Gunstig
Omdat die claims fors kunnen zijn, ver-
leggen bedrijven dit risico naar verzeke-
raars. Het ligt voor de hand te denken dat
de nieuwe wet de premies voor de aan-
sprakelijkheidsverzekering omhoog
stuwt. Immers: het risicobewustzijn bij
burgers en bedrijven neemt toe waardoor
de claimcultuur wordt versterkt. Maar dat
zou volgens Willems wel eens gunstiger
uit kunnen pakken. “Als de bron van het
probleem sneller valt te identificeren, is
het mogelijk om gerichter actie te onder-
nemen. Hierdoor kun je de omvang van
de schade beperken. Omdat schadebe-
dragen wellicht lager uitvallen dan tot nu

toe het geval is geweest, kan dit premie-
verlaging tot gevolg hebben.”
Voor bedrijven heeft de nieuwe regel een
ander gunstig effect. Willems: “Door de
nieuwe regel zal de snelheid toenemen.
Als ze producten moeten terughalen, is
elk uur winst goud waard. De olievlek-
werking is minder. Zeker als de volksge-
zondheid in het geding is, kan dat van
grote betekenis zijn.”

Leveringsvoorwaarden
Willems voorziet dat de nieuwe regel ook
gevolgen heeft voor leveringsvoorwaar-
den van bedrijven. Het gaat hier om
onderlinge afspraken tussen bedrijven.
Vaak worden daarbij ook beperkingen
genoemd voor de aansprakelijkheid. Die
zijn er in allerlei varianten. Willems: “Wij
als verzekeraar haken daar met onze
polisvoorwaarden op in. Ik voorzie op dit
gebied veranderingen ontstaan. Door de
nieuwe wet komen ook leveringsvoor-
waarden in een ander daglicht te staan.
Duidelijk is dat afspraken tussen bedrij-

ven in kracht afnemen naarmate de
belangen van de consument meer aan de
orde zijn. Wat precies de gevolgen zullen
zijn weet ik nu nog niet. We hebben nog
geen schade-ervaring met de nieuwe
wetgeving. Veel zal afhangen van de
jurisprudentie in de komende jaren.”
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Ondernemers in de voedingsindustrie krijgen er wéér een

regel bij. Dit keer over de traceerbaarheid van grondstoffen,

halffabrikaten en eindproducten. Ook nu kost het tijd en geld.

Maar ook zijn er pluspunten voor de industrie, stelt Wim Wil-

lems, hoofd Acceptatie Schade Bedrijven van Interpolis.

Wim Willems: “Als er proble-
men zijn met voedsel dan

staat de voedselautori-
teit sneller op de

stoep.”

‘Bedrijven in de voedingssector lopen
een groter risico een claim aan de
broek te krijgen’


