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Juridische aspecten 
rond VITAL Grid
het in australië gebruikte vitaL grid-systeem met drempel-
waarden heeft in de Nederlandse levensmiddelenindustrie 
inmiddels een breed draagvlak gekregen voor het vermelden 
van mogelijke kruisbesmettingen. Biedt dit systeem echter ook 
de gewenste duidelijkheid voor de fabrikant op juridisch vlak?

worden vermeld. Ook de nieuwe verorde-
ning betreffende de verstrekking van voed-
selinformatie aan consumenten (Verorde-
ning (EU) nr. 1169/2011) schrijft dit niet 
voor. De nieuwe verordening – die in wer-
king treedt op 13 december 2014 – vereist 
wel dat vrijwillige additionele informatie of 
waarschuwingen, zoals de ‘may contain’- 
labelling, in ieder geval niet misleidend,  
dubbelzinnig of verwarrend mag zijn en  
dat het daarnaast moet zijn gebaseerd op 
relevante wetenschappelijke gegevens. 
Ondanks dat het risico op kruisbesmetting 
niet hoeft te worden vermeld, kan een fabri-
kant toch aansprakelijk worden gehouden 
voor onbedoelde aanwezigheid van allerge-
nen. Onder omstandigheden kan dit name-
lijk een onrechtmatige daad opleveren (als er 
onvoldoende zorg is betracht door de fabri-
kant), of kan de fabrikant aansprakelijk wor-
den gehouden wegens productaansprakelijk-
heid (waarbij het kort gezegd gaat om de  
veiligheidsverwachting van de consument). 
Anders dan bij een onrechtmatige daad, is 
voor productaansprakelijkheid niet vereist 
dat de fabrikant een verwijt kan worden 
gemaakt.
Bij beide aansprakelijkheidsgronden staat 
centraal dat de fabrikant zal moeten aanto-
nen dat hij alle mogelijke moeite heeft 
gedaan om kruisbesmetting, alsmede onver-
wachte allergische reacties die daardoor zijn 
ontstaan, te voorkomen. Daarbij draait het 
erom of de fabrikant – voor zover niet te 
bezwaarlijk gelet op de te investeren tijd, 
moeite en kosten – adequate voorzorgsmaat-

Met 17 miljoen Europeanen en 600.000 
Nederlanders die lijden aan één of meer 
voedselallergieën is een goed allergenen- 
managementsysteem in de levensmiddelen-
industrie van essentieel belang. In dit kader 
is ook veel behoefte aan duidelijkheid met 
betrekking tot het vermelden van mogelijke 
kruisbesmetting (onbedoelde aanwezigheid) 
van allergenen op het etiket van levensmid-
delen.
VITAL Grid is een systeem dat in 2007 in 
Australië is geïntroduceerd en dat werkt met 
drempelwaarden voor allergenen, om zo 
meer duidelijkheid te bieden aan consument 
en fabrikant. Aan de hand van het VITAL 
Grid-systeem kan een risico-inschatting van 

kruisbesmetting met allergenen worden 
gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten kan 
er een waarschuwing (‘may contain’ of ‘may 
be present’) op de verpakking worden 
geplaatst, of kan er sprake zijn van een geac-
cepteerd risico waarvoor geen waarschuwing 
nodig is. Maar wat zijn nu de juridische con-
sequenties van de toepassing van het VITAL 
Grid-systeem?

Aansprakelijkheid fabrikant
Voorop staat dat er voor de fabrikant geen 
wettelijke verplichting bestaat om het risico 
op kruisbesmetting op het etiket te vermel-
den, alleen als allergenen als ingrediënt zijn 
gebruikt, dienen ze verplicht op het etiket te 



op 13 december 2014 gaat de nieuwe verordening betreffende verstrekking van voedselinformatie aan consumenten in werking. informatie op het etiket mag niet misleidend,  

dubbelzinnig of verwarrend zijn.
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regelen heeft genomen ter voorkoming van 
kruisbesmetting. Hierbij kan worden 
gedacht aan maatregelen betreffende onder 
andere receptuurbeheer, reiniging, opslag, 
transport, rework en lay-out van ruimten  
en apparatuur.  
Daarnaast is van belang of de fabrikant voor 
het risico op kruisbesmetting had moeten 
waarschuwen. Of er een waarschuwings-
plicht bestaat en of de vermelde waarschu-
wing afdoende is, hangt af van verschillende 
omstandigheden, zoals de mate van voor-
zienbaarheid van onvoorzichtig gedrag van 
de consument, de kenbaarheid van het 
gevaar voor de fabrikant, de veiligheids- 
verwachting van de consument. Tevens 
speelt ook hier de bezwaarlijkheid van de  
te nemen voorzorgsmaatregelen een rol.

Waarschuwing
Het zal duidelijk zijn dat als er een risico op 
kruisbesmetting bestaat, de fabrikant er goed 
aan doet een waarschuwing op zijn product 
te vermelden. Om deze reden kiezen fabri-
kanten er dan ook veelal voor om reeds uit 
voorzorg een waarschuwing op te nemen. 
Dit heeft wel tot nadelig gevolg dat er over-
matig wordt gewaarschuwd, waardoor de 
allergische consument onnodig in zijn voed-
selkeuze wordt beperkt. Daarnaast verliest de 
waarschuwing zijn informatiewaarde, omdat 

de consument door veelvuldige confrontatie 
met waarschuwingen niet kan inschatten of 
het risico reëel is. 

Risico kruisbesmetting
VITAL Grid kan de balans bieden tussen het 
voorkomen en beperken van incidenten en 
het onnodig en ongewenst waarschuwen 
voor kruisbesmetting. Het systeem biedt een 
tool om het risico op kruisbesmetting in 
kaart te brengen en te reduceren en geeft 
door het gebruik van drempelwaarden zowel 
fabrikant als consument op een consistente 
wijze inzage in het risico op kruisbesmet-
ting. Daarmee zal mogelijk tevens zijn vol-
daan aan de eisen die de nieuwe verordening 
stelt aan informatie op vrijwillige basis; dat 
deze niet misleidend, dubbelzinnig of ver-
warrend is. Hierbij moet wel de kantteke-
ning worden geplaatst dat het VITAL Grid-
systeem met name de gewenste duidelijk-
heid voor consument en fabrikant zal bieden 
en zal bijdragen aan het uitsluiten van aan-
sprakelijkheid van de fabrikant als het indus-
triebreed wordt toegepast en de allergische 
consument bekend is met het VITAL Grid-
systeem en de daarbij behorende drempel-
waarden. Bovendien, om meer juridische 
zekerheid te bieden voor de fabrikant, zou 
het VITAL Grid-systeem wettelijk vastgelegd 
kunnen worden. 

Geen garantie
Hoewel VITAL Grid de consument dus veel 
meer houvast kan bieden in vergelijking met 
de huidige ‘may contain’-labelling zonder 
drempelwaarden, biedt de toepassing van 
VITAL Grid de fabrikant – zeker gelet op 
het ontbreken van een wettelijke basis –  
geen garantie dat hij niet aansprakelijk kan 
worden gehouden voor het optreden van 
een onverwachte allergische reactie. VITAL  
Grid biedt immers als risk management  
en geen risk elimination tool, geen volledige 
veiligheid wat betreft de aanwezigheid van 
allergenen.  
Wel geeft het gebruik van de VITAL Grid-
methode aan dat de fabrikant in ieder geval 
grote zorgvuldigheid heeft betracht in de 
risicoanalyse van kruisbesmetting, alsook 
ten aanzien van de risicovoorlichting aan de 
allergische consument. Dit is relevant voor 
de vraag of de fabrikant aansprakelijk kan 
worden gehouden. 

coLette muLdeR eN RicheLLa 

soeteNs

c. mulder (voorheen als advocaat werkzaam bij Bird 

& Bird LLP) en R. soetens, advocaat bij Bird & Bird 

LLP,  den haag


