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Voedselveiligheid
Thema: Vreemde voorwerpen

1 Wat verstaat de VWA onder een 
vreemd voorwerp?
“Alle materialen, ongeacht de grootte, 
die niet van nature in een product thuis-
horen. Dat zijn dus niet alleen harde 
voorwerpen zoals glas en kunststof, maar 
ook zaken als schimmels, zand, onge-
dierte enzovoort.”

2 Hoe vaak wordt de VWA geconfron-
teerd met vreemde voorwerpen?
“De Meldkamer van de VWA ontving in 
2006/2007 ongeveer duizend klachten 
van consumenten. Dat is het topje van de 
ijsberg. Het grootste deel van de klach-
ten over vreemde voorwerpen betreft 
insecten, larven, schimmels en dergelij-
ke. In 347 gevallen betrof het potentieel 

gevaarlijke delen. Deze zijn in de tabel 
weergegeven. 
In diezelfde periode werden in Europa 
via het Rapid Alert System Food and Feed 
(RASFF) 223 meldingen over foreign 
bodies geregistreerd. De meeste meldin-
gen betroffen vruchten en groenten (64), 
granen en bakkerijproducten (30), noten 
en zaden (25) en cacao, koffie en thee 
(20). Ook hier kwamen glas- en metaal-
fragmenten het meest voor.”

3 Wanneer beschouwt de VWA een 
vreemd voorwerp als een gevaar voor 
de volksgezondheid? 
“We verwijzen daarvoor naar het artikel 
van Matthé van den Broek uit VMT van 4 
februari 2000 getiteld: ‘Productvreemd 
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Beleid VWA rond  
productvreemde voorwerpen 

Tabel: Consumentenklachten over potentieel gevaarlijke vreemde voor-
werpen in levensmiddelen 2006/2007. 

Totaal hout metaal glas steen kunst-
stof

bot

Kokswaren 90 25,9% 5 32 24 2 16 11

Graanproducten 58 16,7% 5 17 12 10 11 3

Groenten/kruiden 
en vruchten

54 15,6% 8 12 16 6 10 2

Vlees 40 11,5% 0 13 7 0 11 9

Melk 21 6,1% 0 4 8 2 7 0

Bakkerswaren 21 6,1% 0 4 8 1 7 1

Genotsmiddelen 16 4,6% 1 3 5 0 5 2

Dranken 15 4,3% 0 2 8 0 5 0

Vis, schaal- en 
schelpdieren

13 3,7% 0 6 2 0 5 0

Baby- en kleuter-
voeding

7 2,0% 1 2 2 0 2 0

Overige 7 2,0% 0 0 5 0 2 0

Noten en zaden 5 1,4% 1 0 1 1 1 1

Totaal 347
(100%)

21
 (6,1%)

95
(27,4%)

98
(28,2%)

22 
(6,3%)

82
(23,6%)

29
 (8,4%)
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product van de markt worden gehaald. 
Fabrikanten moeten afwijkingen bij 
producten die niet langer onder hun 
controle zijn, altijd bij de VWA melden, 
ook als het kwaliteitsafwijkingen betreft. 
Als VWA willen wij kunnen nagaan of 
een bedrijf dergelijke situaties goed 
heeft beoordeeld. Op de VWA-site is een 
infoblad hierover te vinden met als titel 
‘Meldwijzer VWA.’”

gevaar langs de meetlat’. De aanwezig-
heid in voedsel van harde en scherpe 
delen van 7 mm en groter is een onaan-
vaardbaar risico voor de consument. Voor 
voedsel bestemd voor kleine kinderen 
of andere risicogroepen, bijvoorbeeld 
mensen met slikproblemen, denk aan 
verstandelijk gehandicapten, hanteert 
de VWA een grens van 2 mm en groter. 
Fabrikanten moeten kunnen aantonen 
dat zij deze gevaren hebben geborgd. 
Bedrijven kunnen van deze maten afwij-
ken, mits zij hun keuze onderbouwen. 
Overigens is er ook een bovengrens. 
Grotere voorwerpen dan 25 mm worden, 
met uitzondering van eerder genoemde 
risicogroepen, meestal door consumen-
ten gemakkelijk ontdekt en daardoor niet 
gegeten. Hoewel dergelijke voorwerpen 
meestal dus geen direct gevaar voor de 
volksgezondheid opleveren, betekent 
dit niet dat ze onschadelijk zijn en is het 
evident dat ze niet thuishoren in levens-
middelen.”

4 Welke kennis stelt de VWA op dit vlak 
beschikbaar aan de industrie?
“Via de website van de VWA is de ‘Kennis-
bank Voedselveiligheid’ te raadplegen. 
Het kennisdocument ‘Productvreemde 
delen in voedsel’ is hierin opgenomen.”

5 Hoe controleert de VWA fabrikanten 
of zij de detectie op vreemde voorwer-
pen in orde hebben?
“Bij een audit kijken we altijd naar de 
CCP’s en hoe een bedrijf deze heeft 
geborgd. Productvreemde delen zijn 
daarbij een vast onderdeel. Vaak kijken 
we naar de klachtenregistratie en -afhan-
deling. Als een bedrijf enkele klachten 
over bijvoorbeeld glasdeeltjes krijgt, 
wordt nagegaan welke maatregelen het 
bedrijf heeft genomen en of de oorzaak 
van de klachten is achterhaald. Ook 
kijken we vaak naar glasprocedures: wor-
den de daarin vastgelegde procedures 
nageleefd?
Eenmaal op de werkvloer kijken we hoe 
operators bijvoorbeeld met metaalde-
tectoren omgaan. We stellen hen vragen 
over hoe deze werkt, hoe zij deze con-
troleren en wat zij bijvoorbeeld doen 
als een product wordt uitgestoten. We 
kijken naar de ingevulde staten, vragen 
hoeveel flessen of potten zij verwijderen 
bij een ploffles of kapotte pot. Wat ligt er 
in opvangbakken bij een rinzer of twister 
(systemen die eventuele verontreinigin-
gen uit flessen vlak voor het vullen verwij-
deren) enzovoort.”

6 Hebben bedrijven hun zaakjes in het 
algemeen op orde?
“Bedrijven besteden veel aandacht aan 
het voorkomen van vreemde delen, mis-
schien wel te veel als je de risico’s gaat 
vergelijken met die die gepaard gaan met 
bijvoorbeeld microbiële gevaren. Op zich 
niet vreemd omdat over productvreemde 
voorwerpen vaak de meeste klachten bin-
nenkomen.
In veel gevallen blijkt dat metaaldetecto-
ren alleen de teststaafjes uitstoten. Zeker 
bij bedrijven waar weinig problemen zijn 
met metaaldeeltjes zie je dat de routine 
niet snel wordt doorbroken. Operators 
zijn niet gewend aan uitgestoten pro-
ducten en weten soms niet wat zij in die 
gevallen moeten doen. Daarnaast zijn 
zij soms ook de druk niet gewend om 
bij herhaalde problemen met een lijn de 
productie stil te leggen. 
Helaas ontdekken we met enige regel-
maat dat een TD om de metaaldetector 
een bypass heeft gemaakt. Bijvoorbeeld 
omdat een nieuw product niet door de 
scanopening van de detector kan. 
Wat we ook veel te vaak waarnemen is 
dat bedrijven problemen met vreemde 
voorwerpen die een gevaar voor de volks-
gezondheid zijn, niet bij de VWA hebben 
gemeld. Deze bedrijven krijgen dan als-
nog een bekeuring.”

7 Verandert de aard van de klachten?
“Het aantal klachten is de afgelopen tien 
jaar op hetzelfde niveau gebleven. Omdat 
de productie van verpakte levensmid-
delen enorm is gestegen, lijkt het alsof 
de problemen met vreemde voorwerpen 
zijn afgenomen. Verder hebben bedrijven 
te maken met voorwerpen die expres aan 
het voedingsmiddel worden toegevoegd, 
vaak door het eigen personeel, als grap 
richting een collega, of door frustraties 
van iemand die weg moet. Bedrijven 
kunnen hierdoor ernstige imagoschade 
oplopen. 
Soms komen problemen ook uit onver-
wachte hoek. Op dit moment zijn er 
problemen bij een nieuwe glazen pot. Op 
de binnenkant van de bodem zitten een 
aantal ribbels waarvan – zo is uit klachten 
gebleken – kleine glasdeeltjes kunnen 
losraken bij het leeglepelen van de pot.”

8 Wanneer moet een klacht tot een 
recall leiden?
“De Algemene Levensmiddelen Veror-
dening is daar helder in: Als een product 
niet voldoet, en de volksgezondheid is 
mogelijk in het geding, dan moet dit 
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