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Eind vorig jaar sprak de Rechtbank in Breda een produ-

cent vrij die in 2003 2.200 ton met chlooramphenicol ver-

ontreinigd melkpoeder op de markt had gebracht. Deze

uitspraak leek opmerkelijk, maar was dat eigenlijk wel zo? 

De rechtbank Breda deed op 12 oktober
2005 uitspraak in een zaak tegen een
voedingsmiddelenbedrijf dat onder meer
werd vervolgd voor het verkopen van
melkpoeder met daarin resten van chloor-
amphenicol. Bij het strafdossier was een
rapport gevoegd van de Commissie voor
de Veeartsenijkundige Geneesmiddelen.
Uit dat rapport kon naar het oordeel van
de rechtbank zonder meer worden opge-
maakt dat chlooramphenicol een schade-
lijk karakter heeft. Desondanks werd het
bedrijf vrijgesproken. Om deze uitspraak
te begrijpen, moet worden gekeken naar
de van toepassing zijnde wetgeving. 

Artikel 174
Op de hiervoor beschreven situatie is ar-
tikel 174 van het Wetboek van Strafrecht
van toepassing. Daarin staat dat iemand
die een waar verkoopt, te koop aanbiedt,
aflevert of uitdeelt, terwijl hij weet dat die
waar voor het leven of de gezondheid
schadelijk is en dat schadelijke karakter
verzwijgt, een strafbaar feit begaat. Op
dat feit is een gevangenisstraf gesteld
van 15 jaren of een geldboete van maxi-
maal ¤  67.000 (bij een rechtspersoon,
vennootschap zonder rechtspersoonlijk-
heid en een maatschap eventueel te ver-
hogen tot ¤  670.000). Indien iemand als
gevolg van het feit komt te overlijden,
kan de rechter zelfs een levenslange ge-
vangenisstraf opleggen. 

Schadelijk
Wanneer is een verontreinigd product
schadelijk voor de gezondheid? Belang-
rijk daarbij is dat het schadelijke karakter
voortvloeit uit het normale gebruik en de
daarmee rechtstreeks samenhangende
handelingen. Voor het vaststellen van het
schadelijke karakter is dus niet vereist
dat de schade optreedt bij ieder (nor-

maal) gebruik door iedere mogelijke con-
sument. Voldoende is dat vastgesteld
wordt dat schade kan optreden als
gevolg van gebruik waarmee redelijker-
wijs rekening moet worden gehouden. 
Op verzoek van het verdachte bedrijf ver-
klaarde een deskundige dat een individu
binnen een populatie van één miljoen

mensen kanker krijgt als gevolg van
blootstelling aan chlooramphenicol in-
dien deze een dagelijkse dosis behoeft
van 1-5µg per kilogram lichaamsgewicht.
(De Europese Commissie deed in januari
2005 een uitspraak waarin de aantoon-
baarheidsgrens (gesteld op 0,3 ppb) de
norm voor chlooramphenicol in levens-
middelen van dierlijke oorsprong is; red.)
Volgens de deskundige betekent dit voor
een volwassene met een lichaamsgewicht
van 70 kilo een consumptie van 40 kilo-
gram garnalen per dag, een leven lang.
Op grond van die verklaring heeft de

rechtbank het bedrijf vrijgesproken. De
in de melkpoeder aangetroffen hoeveel-
heid chlooramphenicol variërend van 0,8
tot 23 µg per kilogram leek onvoldoende
om daaraan de vaststelling te verbinden
dat de melkpoeder een schadelijk karak-
ter had. Anders gezegd: de stof zelf is wel
schadelijk, maar het product niet.
De uitspraak van de rechtbank is in lijn
met eerdere rechtspraak. In zoverre is er
niet veel nieuws onder de zon. De uit-
spraak bevestigt dat voor het strafbaar
verzwijgen van de schadelijke aard van
een product vast moet staan dat dat pro-
duct ook daadwerkelijk schadelijk is bij
normaal gebruik.

Voorzover de wetgever specifiek de con-
centratie van een bepaalde hoeveelheid
chlooramphenicol wil verbieden, kan dat
via de band van bijzondere regelgeving.
Artikel 174 is daar niet voor bedoeld.
Overigens is over deze kwestie nog niet
het laatste woord  (uit)gesproken. Zowel
het OM als het bedrijf hebben hoger
beroep aangetekend.
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De in de melkpoeder aangetroffen hoeveelheid chlooramphenicol leek onvoldoende om daar-
aan de vaststelling te verbinden dat de melkpoeder een schadelijk karakter had.
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