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Do’s en don’ts  
bij recalls
Recall-bijeenkomst Nieuwsbrief VoedselVeiligheid

het delen van praktijkervaringen met recalls was het uitgangs-
punt voor de bijeenkomst ‘recalls en internationaal handelen’. 
ruim 80 deelnemers hoorden achtergronden, tips en onvolko-
menheden rond recalls, van te hard blijvende peuterkoekjes tot 
eheC bij kiemgroenten en salmonella in zalm. Forse kritiek 
was er op het optreden van de NVwa, maar ook bij de bedrijven 
gaat nog veel mis.

rende teler van Rosabi-kiemen een pathoge-
ne E. coli (geen EHEC) was aangetroffen op 
het zaad.
“Waarom was het nodig dat de Rosabi-kie-
men zo snel in de publiciteit werden gebracht? 
Bij ons ging het om 16 schaaltjes van 50 
gram”, aldus Van der Plas, die overigens de 
samenwerking met de NVWA ten tijde van de 
EHEC-crisis als goed bestempeld.
Noch de NVWA, noch het RIVM konden 
haar de typering van ‘hun’ E. coli vertellen. 
“We zijn daardoor een Deense supermarkt-
keten als klant verloren, die we nooit meer 
hebben teruggekregen. Mogelijk was het met 
die uitslag erbij anders gelopen.”
Zij werd ter plekke bediend door good old 
Martin Michels, tot zomer 2012 hoofdredac-
teur van de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid. 
Deze vertelde dagvoorzitter Simone Hertz-
berger en de deelnemers dat het waarschijn-
lijk een Escherichia coli O74:H28 (positief 
voor stx2, east, ehly) betrof, zoals Duitsland 
dat al meldde in een Rapid Alert van begin 
juni 2011.

Ongrijpbare media
De media zijn niet te sturen in hun bericht-
geving. Kees Boef, algemeen directeur van 
Burson-Marsteller, gaf negen gouden regels 
voor crisiscommunicatie. “Zorg voor een 
herkenbaar gezicht, maar zeker in de begin-
fase nog niet de algemeen directeur. Als er 
namelijk iets mis gaat, is er niemand meer 
boven hem die dit kan herstellen.” Hij, maar 

De NVWA besluit 50.000.000 kg vlees terug 
te halen. Dit meldden de media een dag 
voorafgaand aan de recall-bijeenkomst die 
de Nieuwsbrief VoedselVeiligheid en VMT 
op 11 april organiseerden. Onder de deelne-
mers is dit het gesprek van de dag. Termen 
als ‘buitensporige maatregel’ zijn met regel-
maat te beluisteren en ook is er veel onbegrip 
over de twee weken traceringstijd, terwijl de 
wet stelt dat dit toch in 4 uur moet kunnen. 
Maar ook gedurende de rest van de dag is er 
– soms zeer forse – kritiek op de NVWA.

Star en onverklaarbaar
Wat vooral stak bij het bedrijfsleven is dat de 
NVWA te weinig rekening houdt met hun 
eigen controlegegevens. Zelfs wanneer 
bedrijfseigen (analyse)resultaten negatief 
zijn, neemt de toezichthouder in hun ogen 
soms te snel en te vergaande maatregelen die 
niet in verhouding staan tot de gevolgen 
voor hun bedrijf. Ook wil de toezichthouder 
zijn argumenten om wel te recallen niet 
schriftelijk vastleggen. Bertus van Panhuis: 
“We wachten daar – net als Van der Plas – 

nog steeds op. Het lijkt geen onwil van de 
inspecteurs, daarmee was de samenwerking 
goed, maar veel meer ingegeven door hun 
leidinggevenden.”
Ook zou de voedselautoriteit niet altijd wer-
ken volgens vaste procedures, iets dat Van 
Panhuis van Foppen Paling & Zalm illus-
treerde door het verschil in optreden te laten 
zien tussen de NVWA en de FDA in de Ver-
enigde Staten. Waar de eerste ten tijde van 
het zalmincident het aantal monsters wilde 
verhogen, bleven de Amerikanen genoegen 
nemen met het gebruikelijke monstersche-
ma. Navragen bij zowel NVWA als Foppen 
de dagen na de NVV-bijeenkomst leert dat 
de werkelijkheid mogelijk genuanceerder is 
en dat beide partijen er goed aan doen deze 
recall samen te evalueren.

Belangrijke informatie
Eva van der Plas, van het gelijknamige kiem-
groentebedrijf, noemde het “zeer bijzonder” 
dat zij op 9 juni 2011 via het NOS-journaal 
moest vernemen dat er een recall was van 
Rosabi-kiemen omdat bij de enige concurre-
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ook bedrijven als Van der Plas en Foppen, 
pleitten voor het inhuren van professionele 
mensen voor de communicatie. Van der 
Plas: “De gekte sloeg toe en de druk is soms 
enorm” en Foppen: “Alleen trek je het niet.”
Ook het volgen en deelnemen aan de discus-
sies op sociale media is belangrijk.

Te harde koekjes
Anja Timmermans liet aan de hand van te 
harde peuterkoekjes zien hoe een bedrijf 
met een zo gevoelige doelgroep recallpro-
cedures strak heeft georganiseerd. Hun 
careline is 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar bereikbaar. “Toen we juni 2012 via 
deze lijn zeven klachten in vrij korte tijd 
kregen over dat onze Bambix berenkoek-
jes niet snel genoeg zacht werden, waardoor 
baby’s vanaf zes maanden zich in de harde 
stukjes verslikten, hebben we dit product 
meteen geblokkeerd en teruggeroepen”, 
aldus Timmermans. Aardig was het inkijkje 
hoe Nutricia omging met de verschillende 
koekjes, leeftijdendoelgroep (vanaf 6, 8 en 
18 maanden) en landen waar deze te koop, 
waren.

Medewerkers vrijmaken en scholen
“Zorg dat je bij een crisis mensen in je orga-
nisatie vrij kunt maken voor het behande-
len ervan. Daarmee voorkom je belangen-
verstrengeling”, adviseerde Tom Cuylaerts 
van Cargill Food Ingredients and Systems. 
Zelf is hij zo’n onafhankelijke Food Safety, 

Quality and Regulatory functionaris.   
“Cruciaal daarbij is dat men deze personen 
vertrouwd, anders creëer je onrust.”
Hij en diverse andere sprekers benadrukten 
om het personeel te scholen, van telefoniste 
tot nieuwe MT-leden en/of leden van een 
crisisteam. Cuylaerts: “Laat je crisisteam 
ook als team trainen! Zorg ook dat zij dege-
nen met wie zij te maken krijgen bij een 
crisis kennen, lokaal, regionaal en interna-

tionaal. “Je contacten met overheden zijn 
cruciaal, ook al omdat wetgeving continu 
verandert.” Ook Peter Overbosch, vice pre-
sident Corporate Quality Assurance bij de 
Metro Groep, benadrukte indirect het 
belang van die goede contacten. “De laatste 
twintig jaar heb ik gemerkt dat overheden 
in veel sterkere mate besluiten zijn gaan 
bepalen.” Hij toonde zich tegen het veelvul-
dig testen bij een (dreigende) crisis. De 
meeste besluiten over recalls kunnen met 
een minimum aan analyseresultaten wor-
den genomen.”

Ketencommunicatie
Diverse sprekers gaven aan dat de commu-
nicatie tussen de schakels in de keten niet 

(goed) verloopt. Timmermans: “Overleg 
met je klanten of zij je product nog in 
andere landen verkopen.” Karin Nagel, 
coördinerend specialistisch inspecteur 
NVWA: “Onze ervaring met vooral kleine-
re bedrijven is dat zij niet altijd hun pro-
duct terughalen, dat de schakel na de klant 
vaak niet wordt geïnformeerd; ook ont-
breekt vaak een waarschuwing in het 
schap.” Zij hekelde het niet melden van stil-
le recalls bij de NVWA, ook als de meldwij-
zer dit voorschrijft. “Men realiseert zich 
niet dat de verkeerde grondstof ook aan 
anderen wordt geleverd waardoor in andere 
sectoren of in het buitenland toch onveilige 
producten op de markt kunnen komen.”
De traceerbaarheid van grondstoffen kan 
ook een stuk beter. Zeker bij mkb-bedrij-
ven zijn de gegevens niet geautomatiseerd, 
maar vaak nog in klappers en (schoenen)
doos (bij de boekhouder) opgeborgen. “Er 
zijn maar weinig bedrijven die binnen de 
wettelijk bepaalde vier uur hun product 
kunnen traceren”, aldus Nagel. “Met het 
toenemen van het aantal schakels, neemt de 
betrouwbaarheid snel af. Ook klopt bijna 
nooit de balans aan wat er aan grondstoffen 
in gaat en wat via het product, afvallen en 
dergelijke, de fabriek verlaat.”

• Hans Damman •

‘ Waarom zo snel in de 
publiciteit brengen?’

  anja timmermans (links) en andere sprekers vertelden 

openhartig over crisismanagement en de afwegingen  

die rond recalls worden gemaakt. 

  discussies op social media gaan snel en alle kanten op.  

“meng je in deze discussies!”


