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Productaansprakelijkheid, 2 betekenissen:

• Art. 6:185 e.v. BW: speciale regeling ter 

bescherming van de consument, zijnde een privé 

persoon;

• Contractuele aansprakelijkheid voor schade 

veroorzaakt door een product.



Meldwijzer VWA voor food

Onveilige levensmiddelen:

• Ongeschikt: 
• onaanvaardbare smaak of geur;

• Bedorven;

• niet voldoen aan wettelijke norm;

• onjuiste etikettering/declaratie op verpakking;

• Schadelijk:
• negatieve gevolgen voor de gezondheid op korte of lange 

termijn (kan ook het gevolg zijn van onjuiste etikettering).



Risico-beoordeling food en feed

• Primaire toets: 

• levensmiddelenwetgeving  (EG 178/2002);

• Andere wetgeving (etikettering, EG 1169/2011) etc.

• Voor o.m. bestrijdingsmiddelen-residuen en mycotoxines in food en feed bestaan 

normen

• Secundaire toets: 
• daadwerkelijk gevaar voor de volksgezondheid, o.a.

• maximum dagelijkse consumptie;

• gehalte contaminanten;

• Toxicologie;

• ‘occurrence’.



Non-food

“Als een product niet voldoet aan de eisen voor veiligheid en 

gezondheid, moet een bedrijf dat melden bij de NVWA. Dat 

geldt zowel voor producenten als voor distributeurs. Beiden 

moeten ook corrigerende maatregelen nemen of hieraan 

meewerken.”



VWA-model risico-evaluatie  gezondheid of veiligheid



Beleid NVWA /pendanten elders

• Vwa’s in andere landen toetsen vooral aan de regelgeving (vb. 

biologisch veevoer, GMO-grondstoffen, loodhoudende verf);

• De NVWA (en ook SKAL) toetst voor een openbare recall aan werkelijk 

gevaar voor de volksgezondheid;

• Norm grondstoffen = norm eindproduct (vgl. NL, Aus)

• Bij strijd met regelgeving (onveilige producten): altijd stille recall: deze 

producten mogen niet meer worden uitgeleverd.



Europees meldsysteem

 Food en feed: RASFF-portal: Rapid Alert System for Food and Feed;

 Non-Food: RAPEX-portal: Rapid Alert system for non-food dangerous 

consumer products



Last overheid (NVWA / SKAL / IGZ)

 Melding aan de VWA is verplicht bij dreigend gevaar;

 Er is enige ruimte voor zelfstandige afweging van de ernst van het gevaar en het 

tijdstip van melding;

 Meld het probleem zelf en presenteer meteen een plan van aanpak;

 Probeer zelf de regie te behouden;

 probeer een last/aanwijzing van de  bevoegde overheidsinstantie te voorkomen;

 Ga in discussie met de verzekeraar over de polisbepaling die stelt dat de bevoegde 

overheidsinstantie de recall moet eisen.



Aansprakelijkheid NVWA bij onrechtmatig 

optreden

Rb. De Haag, 9 maart 2016 (C/09/483560/HA ZA 15-240) inzake Abbatoir Amsterdam 

B.V. vs. De Staat der Nederlanden:

De NVWA heeft AA in haar brief van [datum] slechts gewezen op de recall-verplichting die 

voortvloeit uit de levensmiddelenwetgeving. Daaraan doet niet af dat de NVWA AA in 

dezelfde brief te verstaan heeft gegeven welke maatregelen AA kan verwachten indien zij 

deze verplichting niet naleeft.

Wat nu te doen als je het niet eens bent met de NVWA?



Relatie productrecall – product-aansprakelijkheid

• Verantwoordelijk voor een kwaliteitsgebrek is in laatste instantie vaak 

een andere partij dan de partij die tot uitvoering van de recall is 

gehouden:
• Producent/leverancier grondstof;

• Private labelproducent;

• Ontwerpbureau;

• Opslaghouder/transporteur;

• De partij die de recall moet uitvoeren stelt vervolgens de voorliggende partij 

(contractueel) aansprakelijk.



Recall-terminologie

 Stille (silent) recall

 Openbare (public) recall

 Field change order/action (FCO/FCA)

 First party recall

 Third party recall



Verzekering 

Twee verzekeringstypen komen (in beginsel) in aanmerking: 

 de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB (third 

party recall);

 de recall-clausule op de AVB of  ‘stand alone’ recall-

verzekering (first party recall).



Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

 Basisvoorwaarde: verzekerde is aansprakelijk en materiële schade aan 
een zaak van een ander;

 Indien voldaan aan basisvoorwaarde: dan ook gevolgschade gedekt, 
waaronder third party recall-kosten;

 Herleveringskostenclausule: geen dekking voor het door de verzekerde 
geleverde product;

 Geen dekking voor recall eigen product (ook niet voor private 
labelproduct) m.u.v. ‘bereddingskosten’: uitsluitend kosten gemaakt om 
het product veilig buiten het bereik van de consument te brengen



Recall-verzekering of -clausule

 First party recall verzekering;

 Voorwaarde meestal: er moet sprake zijn van  veiligheids- of gezondheidsbedreiging 

en een last van de overheid;

 Andere voorwaarde soms: recall-verplichting moet rusten op de verzekerde (vgl. 

private labelproducenten);

 Gedekte kostensoorten meestal expliciet en limitatief opgesomd;

 Enkele recall-verzekeraars bieden zelfs dekking aan voor vervangingskosten van het 

eigen product, margederving op gemiste omzet en rehabilitatiekosten van het merk.



Enkele formuleringen uit recall-polissen:

• de genoemde recallkosten zijn verzekerd “indien deze 

producten een gevaar opleveren voor de gezondheid en 

veiligheid van de mens en het terughalen door een bevoegde 

overheidsinstantie wordt geëist”;

• de genoemde recallkosten zijn verzekerd “op voorwaarde dat 

de consumptie of het gebruik van de aangetaste producten van 

verzekeringnemer binnen een periode van 120 dagen na 

consumptie of gebruik heeft geleid of waarschijnlijk zal leiden 

tot fysieke symptomen van lichamelijk letsel, ziekte, 

aandoeningen of de dood van een of meer personen”.

Bedorven product gedekt?



Polisvoorwaarden, voer voor juristen

“Gedekt is mede: de derving van netto winst op

teruggeroepen aangetaste producten”

 Alleen op teruggeroepen producten?

 Alleen op de daarvan aangetaste exemplaren?

 Netto winstderving op omzetverlies t.g.v. productiestilstand?



Productaansprakelijkheids- en recall-team CLN

 Recall-team Cunningham Lindsey:

Leo Jansen, Frank Minderhoud, Kees Heijboer en Tef 

Tevonderen

 Wereldwijde ondersteuning van het internationale CL-netwerk


