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FelicitatieFelicitatie

� André Andeweg

� Per 1/1/2015 nieuw hoofd
Juridisch NVWA
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Onze gasten van vandaagOnze gasten van vandaag

� Studiemiddag NVLR i.s.m. Centrale Organisatie voor de 
Vleessector (COV) 

� E. Moonen van Onderzoeksraad voor de Veiligheid

� Y.M. Huigen van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, 

� T. Tevonderen, expert bij Cunningham Lindsey, 

� J. Borgmeier, veterinair expert 
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Plan van behandelingPlan van behandeling

� Wanneer

� Wie

� Wat

� Wanneer

� Wie

� Wat



SituatieSituatie



PaardenfraudePaardenfraude

� Is er sprake van onveiligheid in de zin van art. 14 GFL?

● VzrCBB vind van wel

● Reikwijdte begrip ‘ongeschikt voor consumptie’

� Is art. 18 GFL een voedselveiligheidsvoorschrift?
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RechtsvergelijkingRechtsvergelijking

� Dtsl: 19 GFL n.v.t., maar nationaal voorschrift � recall

● LFGB art. 39 lid 2 sub a

● Toereikend vermoeden

● Overtreding

● Gevaar voor de gezondheid

● Misleiding

� Ierland: 19 GFL n.v.t., geen nationaal voorschrift � geen 
recall

� NL: 19 GFL van toepassing � recall
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WieWie

� NB: geen schuldvereiste!� NB: geen schuldvereiste!



Rol van de overheidRol van de overheid

Dwingen

� Art. 17(2) GFL – handhaving

� Art. 54 Vo. 882/2004 – exploitant situatie doen 
rechtzetten

� Art. 5:32 Awb: last onder dwangsom

Zelf doen

� Art. 32 Warenwet: last onder bestuursdwang

Regie?
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WatWat

� Beleidsvrijheid? Voor wie?� Beleidsvrijheid? Voor wie?



Wie zal dat betalen?Wie zal dat betalen?

� Hoofdregel: ieder draagt zijn eigen schade

● � actie = kosten, tenzij…

� GFL / Warenwet geen regeling

� Verhaal mogelijk i.g.v. contract of onrechtmatige daad

� Als recall wordt opgelegd

● Aan een niet-veroorzaker

● Uit voorzorg

● Naar achteraf blijkt ten onrechte
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