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Overzicht
• Wie ben ik?
• Wie bent u?
• Wie is 

verantwoordelijk?
• Tegenover wie?
• (nog iets over 

handhaving?)
• Q&A



Bernd van der Meulen
• Verleden

– Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Landsadvocaat)
– Beroepencoördinator NMa (nu ACM)

• Heden
– Vrijwilliger Voedselbank Amsterdam / 

DC Noord Holland: www.voedselbank.org
– ZZPer Food Legal Services
– Voorzitter Nederlandse Vereniging 

voor Levensmiddelenrecht (NVLR)
www.NVLR.nl (lidmaatschap € 50 p.j.)

– Bestuurslid GHI
– Hoogleraar Levensmiddelenrecht 

Wageningen

3

http://www.voedselbank.org/
http://www.nvlr.nl/


Levensmiddelenbedrijf
• „levensmiddelenbedrijf”: onderneming, zowel 

publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met 
winstoogmerk actief is in enig stadium van de 
productie, verwerking en distributie van 
levensmiddelen 

• Zorginstelling die eten bereidt en/of aanbiedt
• Cateraar die in een zorginstelling eten bereidt 

en/of aanbiedt



Wie is verantwoordelijk?
• De ‘exploitant’ van een levensmiddelenbedrijf
• “natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

verantwoordelijk is voor de naleving van de in 
de levensmiddelenwetgeving vastgestelde 
voorschriften in het levensmiddelenbedrijf 
waarover hij de leiding heeft”

•  naar buiten: de exploitant 
(eigenaar/management)

•  intern: de werknemer (bij opzet/grove schuld 
ook extern)



Verantwoordelijkheid
• Exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven
– Moeten naleven

• Regels kennen
• Zorgen voor toepassing

– Tegenover consumenten: aansprakelijk 
voor schadevergoeding

– Tegenover autoriteiten: onderworpen aan 
toezicht en sancties



Levensmiddelenrecht
• Alle regels met betrekking tot voedsel 

inclusief voedselveiligheid en 
consumenteninformatie

• Onveilig voedsel is verboden
– Schadelijk voor de gezondheid, ongeschikt voor 

consumptie

• Microbiologie, chemie, fysisch, allergenen 
• De weg ernaar toe: hygiëne



Wat kan er mis gaan?

• De processen zijn niet onder controle 
(hygiëne)
– Last met NVWA

• Het product is niet onder controle (onveilig)
– Iemand wordt ziek – of erger

• Last met NVWA / IGZ

• Last met slachtoffer / nabestaanden

• Last met publieke opinie – Negatieve publiciteit



Productaansprakelijkheid
• De producent

– Wie het gemaakt heeft, naam erop gezet, e.d.
• Toeleverancier
• Cateraar
• Instelling

• Gebrekkig product
– Biedt niet de veiligheid die je mag verwachten

• Persoonlijke schade (>€500)
– Kosten i.v.m. gezondheid/overlijden



Gebrekkig product
• Weet u nog….

– Zalm, met salmonella
– Taugé, met EHEC,
– Frambozen, met norovirus
– Bavarois

• Maar daar kan ik toch niets aan doen?
– Kijk maar of je de schade terug kunt halen bij de toeleverancier…

• Het gaat niet om het verwijt, maar om zorgen dat het goed zit
• Koken is als deelnemen aan het verkeer

– Nooit helemaal veilig
– Altijd goed uitkijken



Uitkijken, hoe doe je dat?

• Voedselveiligheid serieus nemen

• Opleiding

• Opletten

• Eisen dat je toeleveranciers / cateraars 
gecertificeerd zijn

• Jezelf laten certificeren

• Oefenen – speel eens een NVWA controle na



Handhaving

• Zorgen voor naleving
– Kijken of alles klopt (toezicht)

– Zorgen dat het weer goed komt 
(herstelsancties)

– Afrekenen met overtreders (bestraffende 
sancties)

– Informeren: publiekswaarschuwing, steeds 
meer nalevingscommunicatie



Organisatie
• LNV

Beheer & gezag –
sancties Wet dieren

• NVWA

• BuRo

• IOD

Toezicht, opsporing 
& uitvoering

• VWS

Gezag – sancties 
Warenwet

• OM

Gezag – opsporing & 
sancties Wet 
economisch delicten



Toezicht

• Ambtenaren van de NVWA mogen

– Binnentreden

– Onderzoeken 

• Boeken

• Zaken

– Monsters nemen: controlemonster



Toezichtsbeleid

• Waar ga je wel kijken en waar niet?

• ‘risicogericht – kennis-gedreven’

• Risicobeoordeling
– Sector

– Nalevingsgeschiedenis

– Incidenten

– Betrouwbaar controlesysteem



Herstelsancties ‘corrigerende 
interventie’

• Onveilig voedsel in omloop?

• Verplichting bedrijf: terug nemen (recall)

• Bevoegdheid NVWA: toezicht

• Bevoegdheid VWS (uitgevoerd door NVWA)
– Last onder bestuursdwang

– Last onder dwangsom



Bestraffende sancties
• Warenwet 

– Bestuurlijke boete
– Maximum: € 820.000 per overtreding

• Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
– € 795 / € 1.590
– 1% van de jaaromzet in het boekjaar voor 

de overtreding i.g.v. opzet
½% i.g.v. grove schuld



Lang verhaal kort

• Zorginstellingen zijn (altijd ook) 
levensmiddelenbedrijven

– Voedselveiligheidsregels zijn van 
toepassing

– Aansprakelijkheid bij schade

– Onderworpen aan toezicht



Vriendelijk dank voor uw aandacht

Q&A

www.food-law.nl
www.BerndvanderMeulen.eu
www.voedselbank.amsterdam

http://ssrn.com/author=823788

http://www.food-law.nl/
http://www.berndvandermeulen.eu/
http://www.food-law.nl/
http://ssrn.com/author=823788

