‘Zorg voor goede noodrem’
Algemeen

[Tessa Nederhoff]

Een recall kost veel gedoe, tijd en geld. Bovendien levert het imagoschade op.
Voorkomen is dus het beste, maar helaas lukt dit niet altijd. En dus is een
goede voorbereiding noodzakelijk. “Zorg voor een soepele recall, een correcte
schadeafwikkeling, goede algemene voorwaarden en eventueel een passende
verzekering”, adviseert advocaat Ruurd van Eck.

De huidige fipronilcrisis leidde tot een
grootschalige recall van eieren en eierproducten. Ook eerdere incidenten in
de voer- en diervoederindustrie leidden
tot omvangrijke terughaalacties, waaronder dioxine, BSE, MPA en vitamine
D3. De vitamine D3-kwestie werd veroorzaakt door een medewerker die één
verkeerde sticker op een bigbag plakte.
Hierdoor ontbrak er D3 in een additief,

De meest voorkomende reden voor een recall is foutieve labeling van
allergenen.

32-33-34_recallsenaansprakelijkheid.indd 32

wat uiteindelijk leidde tot grote problemen in de pluimveehouderij; kippen
met broze botten en eieren. Een kleine
fout met grote gevolgen. Bij de MPAcrisis kwam er MPA in brijvoer en melasse terecht. Levering van 59 ton verontreinigde glucose leidde uiteindelijk tot
een schade van 107 miljoen euro. Ruurd
van Eck van JPR Advocaten wil met deze
voorbeelden laten zien dat een kleine
fout enorme gevolgen kan hebben.
Reden om een bijeenkomst te organiseren rondom dit onderwerp: ‘Recalls en
aansprakelijkheid in food en feed’,
georganiseerd door JPR Advocaten en
Foodrecall.nl. Hoe kun je recalls voorkomen en goed voorbereiden?
G e n e ra l F o o d L a w
Na de BSE-crisis is de General Food Law
in het leven geroepen, waarin ook een
recall-verplichting is opgenomen. Hierin
staat onder meer dat diervoederleveranciers gezond voer moeten leveren.
“Blijkt het ongezond? Dan heeft het
bedrijf een verplichting om een recall
uit te voeren. Deze verplichting wordt
dus niet door de NVWA opgelegd”,
benadrukt Van Eck. “Een bedrijf is ertoe
verplicht vanuit de wet.”
Bedrijven die aan GMP+ voldoen, voldoen in principe aan de General Food
Law en de Wet Dieren. “Een GMP+certificering is echter geen garantie voor

het voorkómen van een recall”, merkt
Kitty Appels van Foodrecall.nl op.
G o e d v oor be r e id
Dat recalls regelmatig voorkomen, blijkt
uit een enquête onder de aanwezigen:
65 procent heeft één of meerdere
recalls meegemaakt. “Een recall kost
heel veel geld”, weet Appels. Samen
met Rob Kooijmans begeleidt ze bedrijven tijdens een recall. Bovendien helpen
ze bedrijven om een recall te voorkomen. Op 500.000 euro schade kom je al
snel uit, is haar ervaring. “Denk niet
alleen aan schadevergoedingen, terughaalkosten, boetes, het regelen van een
vervangend product en onderzoekskosten, maar ook aan bijvoorbeeld een
lagere omzet, een latere betaling van
de klant, extra voorraadkosten en imagoschade.” Van Eck: “Een goede voorbereiding op een recall is dus noodzakelijk.”
R e ca l l voor k om e n
De meest voorkomende reden voor een
recall is foutieve labeling van allergenen. “Besteed dus veel aandacht aan
juiste labeling. Er zijn softwareprogramma’s die ervoor zorgen dat de juiste
informatie op het label komt. Daarnaast
is het handig om bij het controleren van
de labels het vierogen-principe te hanteren; laat iemand anders je invoer controleren.”
Een verkeerd etiket op een verkeerd
product blijkt vaak voor te komen.
“Beheer je etiketten goed”, adviseert
Appels. “Zet etiketten op een random
locatie in het magazijn, zodat het geen
automatisme wordt. Plaats één set etiketten tegelijkertijd bij de productielijn
en een barcodescanner aan het eind van
de productielijn om een 100 procentcontrole uit te voeren.” En tot slot:
“Wees alert op kruisbesmetting; zorg
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‘Recalls in food en feed; oorzaken en tips’

voor de juiste reiniging van de productielijn bij allergenen.”
LP C’s in be el d
Een andere belangrijke oorzaak van
recalls vormen gecontamineerde grondstoffen. Controles van grondstoffen
kunnen volgens Appels het beste in het
land van herkomst worden uitgevoerd,
zodat eventuele problemen in een
vroeg stadium bekend zijn en de partij
kan worden tegengehouden. Bovendien
helpt het om de grondstoffen ter plekke
onder goede condities op te slaan. “Het
liefst in een eigen magazijn, met een
sterke focus op ongediertebeheersing.”
Het beste is volgens Appels om de
grondstoffenleveranciers zelf regelmatig
te bezoeken. “Bouw een goede relatie
met je leveranciers op, schat de risico’s
in en zorg dat je weet welke grondstoffen en leveranciers kritisch zijn. Dat
wordt door de consument ook steeds
meer geëist. Er vindt veel bewuste en
onbewuste fraude plaats.” Volgens Van
Eck is het in dit licht goed dat
SecureFeed risico-inschattingen maakt
van leverancier-productcombinaties
(LPC’s).
Welke grondstoffen kritisch zijn, kan
bijvoorbeeld worden opgemaakt uit
het EWS-systeem van SecureFeed. Uit
het jaarverslag van SecureFeed over
2016 blijkt dat het contaminant aflatoxine het meest voorkomt: 46,6 procent van de EWS-meldingen over contaminanten betrof aflatoxine, 26,2 procent van de meldingen ging over ZEA
en 9,7 procent over pesticiden.
Alhoewel salmonella een relatief klein
deel van de contaminantenmeldingen
vormt (5,7 procent), stelt Appels dat
het goed is ook hierop altijd alert te
zijn. “Salmonella komt, net als myco
toxinen, in wolkjes voor in de grond-

De huidige fipronilcrisis leidde tot een grootschalige recall van eieren en eierproducten.

stof. Bij een monstername kun je salmonella vrij gemakkelijk missen. Ga er
dus altijd vanuit dat je grondstof salmonella kan bevatten en zuur het product bijvoorbeeld aan. Daarnaast is het
handig om je batchgrootte te beperken; door bulkgoederen in kleine batches te behandelen, te bemonsteren en
vrij te geven, hoef je bij een eventuele
recall minder product terug te roepen
of te vernietigen.”
Wanneer een batch positief wordt
bevonden op salmonella, moet de
batch meteen worden geblokkeerd en
gemeld bij de NVWA in het geval van
food. Voor feed hoeven slechts een
beperkt aantal salmonella-stammen
aan de NVWA te worden gemeld. “Is
de batch nog niet in de handel, wacht
dan liever met melden totdat je zelf
een goede oorzaakanalyse hebt uitgevoerd en blokkeer de batch. Anders
neemt de NVWA direct de regie over”,
geeft Appels nog als tip.
Toc h e e n re ca l l
Alhoewel voorkomen beter is dan genezen, kan een recall nooit volledig worden uitgesloten. Het uitvoeren van een
MOCK-recall test met een realistisch scenario is volgens Appels aan te bevelen.
Foodrecall.nl kan hierbij eventueel
begeleiden.
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Daarnaast is het aan te bevelen om de
financiële risico’s goed in kaart te brengen: waar ligt de aansprakelijkheid, op
welke bv kan een recall worden verhaald en wat staat er in de algemene
voorwaarden over aansprakelijkheid?
Van Eck ging hierop verder in. “Beperk
in de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid; stel een redelijk maximum bedrag vast voor een schadevergoeding. Sluit hierin ook de vergoeding
van gevolgschade uit. Je betaalt dan
een vergoeding voor het dier dat door
jouw voer ziek is geworden, maar niet
voor de gevolgen daarvan: een mindere
productie of minder afzet. Stel ook een
vervaltermijn vast waarin de schade nog
kan worden gemeld, bijvoorbeeld een
jaar. Erna is waarschijnlijk niet meer te
achterhalen waar de oorzaak van de
schade lag.” Volgens hem zijn dergelijke
aansprakelijkheidsbeperkingen gebruikelijk en gerechtvaardigd, waardoor ze
door een rechter niet snel van tafel worden geveegd.
Om aanspraak te kunnen maken op een
vergoeding bij een recall, zijn verschillende bewijzen nodig: een contract of
orderbevestiging, een betaalbewijs, de
transportdocumenten, tracking en tracing-gegevens en monsters en analyses
waaruit het gebrek blijkt. “Bewaar deze
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documenten dus”, benadrukt Van Eck.
“De bewijslast ligt in principe bij degene
die de schade claimt, maar kan soms
worden omgekeerd.”
Ver z eker i ng
Om de schade te beperken, kunnen
bedrijven zich verzekeren tegen recallkosten. Er zijn verschillende soorten verzekeringen, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB), eventueel uitgebreid met recall(kosten), productcontaminatieverzekeringen en combinaties ervan. Over het algemeen dekt
een aansprakelijkheidsverzekering de
door klanten geleden schade bij onmiddellijk en direct dreigend gevaar. De
recallkosten vallen hier niet onder.
Hiervoor is een uitbreiding van de verzekering noodzakelijk. “Wees er wel
bewust van dat de recallkosten in principe pas worden vergoed als de recall is
opgelegd door de overheid. In de praktijk komt dit eigenlijk nooit voor; de
NVWA legt een recall bijna nooit op”,
aldus Rob Kooijmans van Foodrecall.nl.
Een verzekeringsspecialist in de zaal
weet dat dit punt verandert: “Deze voorwaarde verdwijnt, want in de praktijk
komt het erop neer dat bedrijven wachten met het uitvoeren van recalls totdat
de NVWA deze afdwingt. Dat zorgt voor

Om imagoschade te beperken is een goede voorbereiding noodzakelijk, betogen Ruurd van Eck en
Rob Kooijmans.

gevaarlijke en onwenselijke situaties.
Inmiddels is het dus ook voldoende als
de overheid het eens is met de recall.
Vraag ze dus een e-mail te sturen waarin
dit wordt bevestigd.”
Een productcontaminatieverzekering
dekt schade door onvoorziene contaminatie, bijvoorbeeld door verkeerde etikettering. “Aangezien ongeveer de helft
van de recalls wordt veroorzaakt door
foutieve labels, kan een dergelijke verzekering verstandig zijn. Er wordt ook uitgekeerd als er sprake is van opzettelijke
contaminatie in de keten, maar alleen als

er een gevaar is voor de volksgezondheid”, weet Kooijmans. Vaak wordt een
productcontaminatieverzekering afgesloten in combinatie met een AVB. “Het is
maatwerk”, stelt Kooijmans. “Zorg dus
voor specialistisch advies.”
Door de juiste kwaliteitsborging, algemene voorwaarden die aansprakelijkheid uitsluiten en de juiste verzekeringen kan bij een recall de schade voor
een diervoederbedrijf beperkt blijven.
“Zorg voor een goede noodrem”,
besluit Van Eck.

-

Toezicht
De NVWA controleert de naleving op de General Food Law en Wet Dieren. “Ze
zijn bevoegd om datgene te controleren wat hiervoor noodzakelijk is. Zo mogen
ze de productkwaliteit controleren, maar bijvoorbeeld niet de rijtijden van een
vrachtwagen. Dat heeft niks met de productkwaliteit te maken. Daarnaast moet
de controle binnen de perken blijven; ze hoeven niet met 25 man binnen te vallen om de administratie te controleren.” Wel gaan de bevoegdheden van de
NVWA ver, benadrukt Ruurd van Eck van JPR Advocaten. Zo hebben ze toegang
tot gebouwen en terreinen, inclusief woningen, mogen ze de hele administratie
inzien en monsters nemen en meenemen. “Daarbij heb je altijd recht op een contramonster. Vraag daar dus om”, adviseert Van Eck. Hij benadrukt dat je een
medewerkingsplicht hebt en dat je geen zwijgrecht hebt. “Mijn advies: werk
altijd mee zo lang ze redelijke medewerking van je vragen. Het kan je anders op
een boete van 4100 euro komen te staan.”
Mocht de NVWA een overtreding constateren, dan kan de boete voor een bedrijf oplopen tot 820.000 euro of maximaal 10 procent van de jaaromzet. Naast de boete kan een last onder dwangsom worden gegeven, waarin wordt opgedragen de overtreding te beëindigen of de gevolgen
ervan ongedaan te maken, waaronder het uitvoeren van een verplichte recall.
Een boete kan ook aan een persoon worden opgelegd. In dat geval kan de boete oplopen tot 82.000 euro. Van Eck merkt dat boetes steeds
vaker aan de feitelijk leidinggevende wordt opgelegd. Dit is degene die kennis heeft van de overtreding, bevoegd is om hiertegen op te treden,
maar niks doet. “Wees je hiervan bewust, bereid je voor en weet wat een toezichthouder mag. Soms zijn ze overijverig. Probeer ook in dat
geval redelijk te blijven; dat werkt uiteindelijk beter.”
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