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Meldwijzer aangepast

De NVWA heeft zijn Meld-
wijzer voor onveilige levens-
middelen aangepast en 
gepubliceerd op NVWA.nl. 
Deze geeft onder andere een 
strakkere interpretatie van 
het begrip verhandelen, het 
melden van onveilige grond-
stoffen en het melden van 
private label-producten. 
Het niet melden van een 
schadelijk product blijft 
een ernstige overtreding.

doeltre� ende en nauwkeurige wijze over de 
redenen voor het uit de handel nemen. Wan-
neer andere maatregelen niet volstaan om een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming te 
verwezenlijken, dan roept de exploitant de al 
aan consumenten geleverde producten terug.’
In artikel 19 worden ook regels gesteld aan de 
detailhandel over onder meer het meewerken 
aan het terughalen van onveilige levensmid-
delen.

Doel van meldingen
Het doel van het melden door levensmidde-
lenbedrijven is dat het de autoriteiten in staat 
stelt na te gaan of de bedrijven de nodige 
maatregelen hebben genomen om de risico’s 
verbonden aan een in de handel gebracht 
levensmiddel onder controle te krijgen. Even-
tueel kunnen aanvullende maatregelen wor-
den opgelegd of worden genomen om die 
risico’s te vermijden. Hieronder valt ook het 
informeren van andere landen indien het 
onveilige levensmiddel daarnaartoe is 
gegaan of daarvandaan komt. 

Duidelijker teksten
De in 2004 opgestelde Meldwijzer NVWA 
onveilige levensmiddelen was aan verduidelij-
king toe. De wetgeving is niet veranderd, 
maar naar aanleiding van de praktijk was er 
behoe� e aan meer duidelijkheid. De ver-
nieuwde Meldwijzer, die ook in het Engels 
wordt vertaald, gee�  onder andere een strak-
kere interpretatie van het begrip verhandelen 
(ook alles dat met het oog op de verkoop in 
eigen beheer gereed staat), het melden van 
onveilige grondsto� en en het melden van pri-
vate label-producten. Tien praktijkvoorbeel-
den geven aan hoe de beslisboom uitwerkt. 
Verder blij�  gelden dat bij twijfel altijd met de 
NVWA overlegd kan worden over de a� an-
deling van een concrete situatie. Het niet mel-
den van een schadelijk product blij�  een ern-
stige overtreding.
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Ieder levensmiddelenbedrijf kent wel artikel 
14 van de Algemene Levensmiddelenverorde-
ning (EG) nr. 178/2002: ‘Levensmiddelen 
worden niet in de handel gebracht indien zij 
onveilig zijn.’ Daarin staat dat ondanks een 
goed werkend voedselveiligheidssysteem dat 
gebaseerd is op HACCP-principes, er wel eens 
wat fout kan gaan, met als gevolg dat er toch 
onveilige levensmiddelen zijn ingekocht en/of 
uitgeleverd. 

Artikel 19
De wetgever hee�  dat onderkend en schrij�  
daarom in artikel 19 een aantal maatregelen 
voor die de ondernemer moet uitvoeren. ‘Een 
exploitant van een levensmiddelenbedrijf die 
van mening is of redenen hee�  om aan te 
nemen dat een levensmiddel dat hij hee�  
ingevoerd, verwerkt, vervaardigd of gedistri-
bueerd, niet aan de voedselveiligheidsvoor-
schri� en voldoet, en dit product hee�  zijn 
directe controle verlaten, dan moet hij onmid-
dellijk procedures inleiden om dit levensmid-
del uit de handel te nemen. Daarnaast moet 
hij direct de bevoegde autoriteiten daarvan in 
kennis te stellen. Wanneer het product de 
consument kan hebben bereikt, dan infor-
meert de exploitant de consumenten op 
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