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Meldpuntvraag van de maand

Wat is een “recall”?
U hoort het soms op de radio of U leest het in de krant. “Potjes yoghurt van merk X 
uit de handel genomen…” Of “Warenhuisketen Y roept een partij diepgevroren scampi 
terug. Als je dit product zou gekocht hebben, eet het dan niet op en breng het terug 
naar de winkel, je krijgt je geld terug,” Daarna volgt een beschrijving van het product, 
met lotnummer, vervaldatum, soms ook de herkomsten al dan niet een foto van de 
verpakking…

Het lijkt logisch dat een firma 

bezorgd is om haar klanten en een 

product waar iets mis mee is niet 

langer verkoopt of zelfs terugbe-

taalt als het al verkocht is. Maar dit 

is ook een wettelijke verplichting.

Elk bedrijf in de voedselketen dat 

redenen heeft om aan te nemen 

dat een product schadelijk kan 

zijn voor de gezondheid van 

mens, dier en plant, moet drie 

dingen doen.

• Onmiddellijk maatregelen ne-

men om het gevaar weg te ne-

men (bijvoorbeeld de producten 

blokkeren, uit de handel nemen 

of terugroepen, zie verder)

• Onmiddellijk het voedselagent-

schap op de hoogte brengen 

van het gevaar en de genomen 

maatregelen

• De klanten en zo nodig de con-

sument informeren.

Welke maatregelen er moeten 

genomen worden hangt af van 

het soort product en waar het zich 

in de voedselketen bevindt op het 

ogenblik dat wordt vastgesteld 

dat er iets mis mee is.

1.  Als het grondstoffen zijn die 

een gevaar inhouden moeten 

ze geblokkeerd worden (ze 

mogen niet langer gebruikt 

worden). Als ze van buiten 

het bedrijf komen moet het 

FAVV ingelicht worden over de 

verantwoordelijke leverancier 

zodat het daar een onderzoek 

kan voeren en ze bij andere 

klanten kan terugtrekken.

2.  Wanneer het gevaar verwerk-

te producten betreft, moet 

de producent ze blokkeren en 

het FAVV verwittigen als het 

product zijn bedrijf intussen 

verlaten heeft. Hij moet dan 

het product onmiddellijk uit 

de handel nemen en zijn klan-

ten verwittigen dat het niet 

meer verkocht mag worden 

of, als het al bij de consument 

is geraakt en een gezond-

heidsrisico inhoudt, het 

product terugroepen en via 

een persbericht de verbruikers 

inlichten.

Er zijn dus drie mogelijke maatre-

gelen:

• Blokkeren: de producten laten 

waar ze zijn, ze niet meer ge-

bruiken en ze niet meer aan de 

klanten bezorgen. 

Dit betekent concreet: de pro-

ducten niet meer verkopen.

• Uit de handel nemen: de betrok-

ken producten terughalen bij de 

klanten (bijvoorbeeld groot- en 

kleinhandel) (zonder recall).

• Recall of terugroepen: aan 

de consumenten vragen de 

producten niet te consumeren 

of te gebruiken en ze terug te 

brengen naar de winkel.

Het is dus degene die het product 

in de handel brengt (de produ-

cent, invoerder, verkoper, …) die 

zelf de consument moet informe-

ren. Doet hij dit niet, dan zal het 

FAVV dit doen en tegenover de 

overtreder een PV of waarschu-

wing opstellen.

Het FAVV zet ook de persberichten 

over recalls op zijn website om 

de consument te informeren. U 

kan ze terugvinden op www.favv.

be, in de rubriek Consumenten > 

Productterugroepingen.

Persmededeling 

Vrijdag 02 maart 2012 

Lorre NV 

Aarschotsebaan 24 

1910 Kampenhout 

Het bedrijf Lorre nv, met akkoord van het FAVV, 
in een  lot van Chinese pijnboompitten sporen 
Armandiï.  Deze variëteit kan bij sommige consumenten een bittere nasmaak veroorzaken, 
die echter geen negatieve invloed op de volksgezondheid heeft. Bovendien blijkt niet 
iedereen gevoelig te zijn. 
 
Het gaat over het volgende product :

- Pijnboompitten onder het merk Bingonuts
- Herkomst : China 
- Zakjes van 200gr en 1kg
- Lot 5590 
- Deze zijn verkocht tussen 15/08/2011 tot en met 01/02/2012
- Vervaldatum : 15/07/2012

 
De consument die dit product heeft gekocht, kan 
aangekocht.  De aankoopsom zal volledig terugbetaald worden.

De firma Lorre NV wil zich langs deze weg ook  excuseren bij al zijn cliënten voor alle ongemakken die 
hieruit zijn voortgekomen. 

Voor meer informatie mag de klant contact opnemen met Lorre NV via telefoon op 013/32.82.01 of 
via mail op info@bingonuts.be 

Het bedrijf Lorre nv, met akkoord van het FAVV, wil langs deze weg de consument
lot van Chinese pijnboompitten sporen werden teruggevonden van de variëteit  Pinus 

Deze variëteit kan bij sommige consumenten een bittere nasmaak veroorzaken, 
die echter geen negatieve invloed op de volksgezondheid heeft. Bovendien blijkt niet 

er het volgende product : 

Pijnboompitten onder het merk Bingonuts 

Zakjes van 200gr en 1kg 

Deze zijn verkocht tussen 15/08/2011 tot en met 01/02/2012 
Vervaldatum : 15/07/2012 

 

consument die dit product heeft gekocht, kan het terugbrengen naar de winkel waar hij 
aangekocht.  De aankoopsom zal volledig terugbetaald worden. 

De firma Lorre NV wil zich langs deze weg ook  excuseren bij al zijn cliënten voor alle ongemakken die 

mag de klant contact opnemen met Lorre NV via telefoon op 013/32.82.01 of 

wil langs deze weg de consument verwittigen dat er 
werden teruggevonden van de variëteit  Pinus 

Deze variëteit kan bij sommige consumenten een bittere nasmaak veroorzaken, 
die echter geen negatieve invloed op de volksgezondheid heeft. Bovendien blijkt niet 

ugbrengen naar de winkel waar hij het heeft 

De firma Lorre NV wil zich langs deze weg ook  excuseren bij al zijn cliënten voor alle ongemakken die 

mag de klant contact opnemen met Lorre NV via telefoon op 013/32.82.01 of 


