Veilig voedsel en
non-foodproducten
Rol bedrijf

Rol NVWA

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk
voor de veiligheid van hun producten en
de controle op een mogelijke afwijking.

Soms doet een consument
een melding van een
afwijking bij de NVWA
of de NVWA ontvangt
een melding vanuit het
Europese meldingensysteem.

Bedrijf moet melden.

afwijking
Afwijking
Geen risico voor
de consument
• Bedrijf haalt product uit
de handel.

Ernstige afwijking

De NVWA kan zelf
ook via een inspectie en
laboratoriumonderzoek
een afwijking constateren.

Risico voor de consument
•B
 edrijf haalt product uit
de handel.
Als product consument
heeft bereikt:
• Het publiek wordt gewaarschuwd.
•C
 onsumenten krijgen advies het
product niet te gebruiken.

De NVWA meldt dit
altijd op haar website
en via sociale media.

Veilig voedsel en non-foodproducten > Product uit verkoop

Afwijking
Het bedrijf haalt het product uit de handel zodat consumenten
het niet meer kunnen kopen. Alle schakels in de keten moeten
volledig meewerken.
Bedrijf constateert

Meldt afwijking.

Haalt product
uit verkoop.

NVWA houdt toezicht

Beoordeelt
melding en
constateert afwijking.

Toezicht op
correcte uitvoering.

Als het controlesysteem van een bedrijf niet goed heeft gefunctioneerd, kan de
NVWA een afwijking constateren na inspectie en/of laboratoriumonderzoek op
basis van steekproeven of klachten van burgers. Ook dan moet het bedrijf het
product uit de verkoop halen en ziet de NVWA toe op correcte uitvoering.

Veilig voedsel en non-foodproducten > Product uit verkoop

Ernstige afwijking
Het bedrijf haalt het onveilige product uit de handel zodat
consumenten het niet meer kunnen kopen. Consumenten die het
product al in huis hebben worden gewaarschuwd. Alle schakels in
de keten moeten volledig meewerken.
Bedrijf constateert

Meldt ernstige afwijking.

NVWA houdt toezicht

Beoordeelt melding
en constateert ernstige
afwijking.

Haalt product uit verkoop.

Als product consument heeft bereikt:

Toezicht op
correcte uitvoering.

Waarschuwt consumenten
en adviseert product niet
te gebruiken of terug
te brengen.

Als het controlesysteem van een bedrijf niet goed heeft gefunctioneerd, kan de
NVWA een ernstige afwijking constateren na inspectie en/of laboratoriumonderzoek
op basis van steekproeven of klachten van burgers. Ook dan moet het bedrijf het
product uit de verkoop halen en, als het product consumenten heeft bereikt,
het publiek waarschuwen. De NVWA ziet toe op correcte uitvoering.

