
CONTRA-EXPERTISE, EEN HOOP OBSTAKELS 

Contra-expertise, een 
hoop obstakels 

Levensmiddelenbedrijven staan regelmatig voor een lastig bewijsprobleem zodra in een monster van de 

toezichthouder een verboden (concentratie van een bepaalde) stofwordt aangetroffen. Want wanneer is er 

voldoende (tegen)bewijs geleverd? Waar moetje als levensmiddelen bed rijf in dit soort gevaHen rekening 

mee houden? De ervaring leert dat I evens middelen bed rijven vaak tegen nogal wat obstakels aanlopen. 

Reden cm eens stil te staan bij een aantal van die obstakels, relevantejurisprudentie en de rechten die men 

als (levensmiddelen)bedrijf heeft. 

Barbara Mutsaers 

Het begin: wat zijn je rechten en verplichtingen? 

De algemene bevoegdheid van de toezichthouder tot 

rnonsteropneming is vastgelegd in art. 5:18 Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). De wijze van monsterneming is soms in 

bijzondere wetgeving nader geregeld. Bijvoorbeeld in de op 

art. 26 Warenvet gebaseerde Warenwetregeling Monsterne-

rning1, Verordening (EG) nr. 401/20062,  Verordening (EU) 

2015/705', Verordening (EU) nr. 836/2011 et cetera .4 

In de Warenwetregeling Monsterneming, Stcrt. 1989, 89, staan onder andere 

algemene voorschriften voor het nemen van monsters op waren en 

bepalingen over de gang van zaken bij het verpakken, vervoeren, bewaren 

en administrereri van de genomen monsters. 

2 	Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006 tot 

vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de othcië!e 

controle op het mycotoxinegehalte in Ievensmiddelen, PbEU L 70 van 9 

maart 2006, p.12. 

3 	Verordening (EU) 2015/705 van de Commissie van 30 april 2015 tot 

vaststelling van bemonsteringswi)zen en prestatiecriteria voor de 

analysemethoden voor de officiSle controle op het gehalte aan erucazuur in 

Ievensmiddelen ) ... ), PbEU Lii 3 van 1 mei 2015, p. 29. 
4 	Verordening (EU) nr. 836/2011 van de Commissie van 19 augustus 2011 tot 

wijziging van Verordening ([0) nr. 333/2007 tot vaststelling van bemonste-

ringswijzen en analysemethoden voor de of8ci6le controle op de gehalten 

aan lood, cadmium, kwik, anorganisch tin, 3-MCPD en benzo)a)pyreen in 

Ievensmiddelen, PbEU L 215 van 20 augustus 2011, p. 9. 

Her is aan te raden om, zodra een inspecteur van de N\TWA 

een monster neemt, direct om een tweede monster te 

verzoeken, opdat men een contra-expertise kan (laten) 

verrichten. In art. 5:18 lid 3 Awb is vastgelegd dat de 

toezichthouder, indien mogelijk, een tweede monster neemt 

als de belanghebbende daarom verzoekt, tenzij bij of 

krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.5  Uit de 

bewoordingen van dir artikellid volgt al dat een toezicht-

houder enige ruimte heeft om geen gehoor te geven aan een 

verzoek. Her recht bestaat bijvoorbeeld enkel indien het 

nernen van een tweede monster geschikt kan zijn voor een 

contra-expertise.' Indien bijvoorbeeld inmiddels vermen- 

ging met een andere stof heeft p!aatsgevonden, is her nemen 

van een monster waarschijnlijk niet meet zinvo!. Ook als de 

stofverbruikt is, of er een zeker tijdsver!oop tussen her 

nemen van her eerste en her tweede monster ligt, kan her 

nemen van een tsveede monster zinloos zijn geworden. 

5 	In art. 21 lid 3 van de Wet op de economiuche delicten is eenzelfde recht 

vastgelegd. 

6 	Zie bijvoorbeeld CBb 8 augustus 2007, zaaknrs. WB 04/761,04/853,06/412, 

ECLI:NL:C1313:2007:81341 34. 
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Omstandigheden kunnen dan ook meebrengen dat her 

verzoek om een tweede monster te doen nemen, direct hi) 

de eerste monsterneming moet worden gedaan.7 Voorkom 

discussies en problemen en verzoek dus in beginsel altijd 

direct om een tweede monster. Bij nionsterneming van een 

cet- of drinkwaar is de toezichthouder, op grond van art. I  

van de Warenwetregeling Monsterneming8, overigens ook 

verplicht de belanghebbende mee te delco, voor zover dat 

technisch uirvoerbaar is, dat hij recht heeft op een tweede 

monster als bedoeld in art. 5:18 lid 3 Awb dan wel art. 21 

lid 3 Wet op de economische delicten. De mededelings-

plicht bestaat alleen indien her nemen van een tweede 

monster technisch mogelijk is, en dus niet ten aanzien van 

bijvoorbeeld een voorverpakre eet- of drinkwaar met een 

ander gewicht dan op de verpakking is vermeld. 

Zodra de NVWA een monster neemt, dient zij de belang-

hebbende op diens verzoek zo spoedig mogelijk in kennis te 

stellen van de resultaten daarvan.9  Op grond van de 

principes van rechtszekerheid en zorgvuldigheid mag van 

her bestuursorgaan immers openheid worden verwacht over 

de uiroefening van diens bevoegdheden. Reden waarom in 

art. 5:18 Awb de bevoegdheid voor een belanghebbende om 

deze resultaten op te vragen uitdrukkelijk is toegekend. 

Zodra de NVWA aangeeft dat een monster positief is gerest 

op een verboden stofofzich boven een vastgeste!d maxi-

mumgehalte bevindt, is her van belang te zorgen dat men 

over voldoende relevante gegevens beschikt, zodat de 

belanghebbende in staat is de justheid van de NVWA-

stellingen te verifiëren. 

De jurisprudentie laat zien dat een algemene betwisting van 

stellingen van een toezichthouder zonder onderbouwing in 

dit kader snel wordt gepasseerd. Indien men van oordeel is 

dat monstername en analyse van de NVWA niet aan de wet 

voldoen of dat de NVWA on) uiste normen heeft gehanteerd, 

zal men dat, uiteraard, deLlgdelijk moeten motiveren. 

Bijvoorbeeld de loutere stelling dat een onderzoeksbureau 

zich over de toepassing van een bepaalde ISO-norm door de 

N\T' 7A heeft verbaasd, is onvoldoende. Er is niet zomaar 

sprake van een door een deskundige uitgesproken oordeel 

over de juistheid van de door her laboratorium van de 

NVWA gehanteerde analysemethode, aldus her College van 

7 	Zie bijvoorbeeld CBb 3 september 2009, zaaknr. AWB 05/249, 

ECLI:NL:CBB:2008:AY9279. 

8 	Dit artikellid is toegevoegd naar aanleiding van het Steffensen-arrest. Bij 

arrest van 10apr11 2003 in de zaak C-276/01 heeft het Hof van Justitie EG 

bepaald dat uit art. 7 lid 1 tweede alinea Richtlijn nr. 89/397/EEG de plicht 

voor de toezichthouder vloeit om betrokkenen bij monsternemirrg mede te 

delen dat zij een tweede monster kunnen laten verrichten ten behoeve van 

tegenexpertise. 

9 	Art. 5:l8 lid oAwb. 

Beroep voor her bedrijfsleven (CBb)." Men moet dus met 

een gedegen verhaa! kornen. 

In een zaak bij de Rechtbank Rotterdam" ging her over de 

bewijswaarde van proces-verbaal inzake te hoog gemeten 

Enterobacteriën in een monster. in her proces-verbaal van de 

toezichthouder stond dat her verpakken, waarmerken, 

verzegelen, her vervoer van her monster en de overdracht 

ervan aan her laboratorium, waren nirgevoerd overeenkom-

stig de voorschriften van de Warenwetregeling Monsterne-

ming en her Kwaliteitshandboek van de NVWA. In de 

deskundigenverklaring van de teamleider van her NVWA-

laboratorium was verldaard dat her monster was onderzocht 

op de wijze als ornschreven in her Kwa!iteitshandboek van de 

NVWA. Dc onderneming in kwestie betoogde dat de 

ver%veerder, in deze zaak de minister van V\cTS, niet had 

mogen afgaan op dat proces-verbaal en die deskundigenver-

kiaring. Dc rechtbank oordeelde echter dat beboetbare feiten 

- behoudens tegenbewijs - kunnen worden aangenomen op 

basis van een op ambtseed of arnbtsbelofte opgernaakt 

proces-verbaal van een bijzondere opsporingsarnbtenaar.'2  

Indien, zoals in dit geval, de juistheid van de in her proces-

verbaal vermelde waarnemingen wordt betwist, ligt her op de 

weg van verweerder zich in her kader van zijn besluitvorming 

van die juistheid te vergewissen. Daarbij zal doorgaans van 

belang zijn de wijze waarop de bedoelde waarnemingen in her 

proces-verbaal zijn weergegeven en onderbouwd, alsmede de 

aard van de waarneming en daarbij in her bijzonder in welke 

mate die waarneming vaarderende elementen kent.'3  Dc 

rechtbank zag in hetgeen door de onderneming in deze zaak 

was aangevoerd onvoldoende aanknopingsprtnten om de 

deskundigenverklaring in twijfel re trekken. Daar komt bij 

dat de door de NVWA gemeten hoeveelheid kweekbare 

Enterobacteriën liefst zestienmaal de toegesrane hoeveelheid 

overschreed. Bovendien achrre de rechtbank her relevant dat 

de vennootschap had afgezien van her aanbod van de NVWA 

tot her nemen van monsters voor eventuele contra-expertise 

en daarmee dus geen gebruik had gen1aakt van de mogelijk-

heid tot her laten verrichten een contra-expertise. Her beroep 

werd dan ook ongegrond verklaard. 

Als er rwijfels zijn over de jaistheid van een analyse kan 

insclsakeling van een deskundige een oplossing bieden. 

Partijen kunnen dit zelfdoen en her deskundigenrapport in 

een procedure inbrengen. Ook de bestuursrechter han op 

grond van art. 8:47 Awb een deskundige benoernen voor de 

10 	Zie bijvoorbeeld CBb 24 november 2015, ECLI:NL:CBB:201 5:397. 

11 	Pb. Rotterdam 7 oktober 2014, ECLI:NL:RBROT:201 4:8134. 

12 	VgI. ABRvS 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:201 3:1671 en CBb 13 maart 2007, 

ECLI:NL:CBB:2007:BA1 577. 

13 	ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:201 3:111 en CBb 2 april2013, 

ECLI:NL:CBB:201 3:BZ8261. 
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instelling van een onderzoek. Het College maakte blijkens 

zijn uitspraak van 1 februari 2018, in een zaak waar het ging 

om mond-en-ldauwzeer, bijvoorbeeld gebruik van die 

optie.  14  In die zaak werd een deskundige aangesteld aan svie 

vervolgens vragen werden voorgelegd over de analyseresulta-

ten van genomen monsters. Een andere zaak die in dit kader 

we!licht interessant is, aihoewel het een belastingzaak betreft, 

is de volgende. De belanghebbende had knoflookbo!len 

ingevoerd en bij de aangifte ten invoer Pakistan als land van 

oorsprong vermeld. De douane had monsters genornen. Het 

Amerikaanse laboratorium dat deze monsters onderzocht, 

meidde dat de bollen vrijwel zeker uit China afkomstig 

waren, maar wilde geen inzicht verstrekken in de onderlig-

gende gegevens. De inspecreur reikte voor het meet verschul-

digde een uitnodiging tot betaling van douanerechten aan 

belanghebbende uit. Deze belanghebbende maakte daartegen 

bezwaar. Dc Hoge Raad oordeelde in 2016 in deze zaak dat 

zonder dit inzichtelijk te hebben gemaakt, de douanekamer 

van het hof, nu de onderzoeksbevindingen zelf niet inzichte-

!ijk of controleerbaar waren gemaakt, niet ermee kon 

volstaan de betwistingen van belanghebbende te verwerpen 

met het oordeet dat het Amerikaanse laboratorium betrouw-

baar was terwiji het Schotse laboratorium - dat was inge-

schakeld om de betrouwbaarheid van het Amerikaanse 

laboratorium te onderzoeken - niet was geaccrediteerd voor 

de methode waarmee bet Amerikaanse onderzoek was 

verricht. Het verwijzingshof dient te beoordelen of de 

inspecteur de oorsprong China heeft bewezen en kan zich 

daarbij laten voorlichten door deskundigen)5  Vervolgens 

wordt een deskundige ingeschakeld. In 2019 oordeelt de 

Hoge Raad dat, in her licht van de verklaring van de 

deskundige, de douanekamer van het hof niet tot het oordeel 

had kunnen komen dat de bevindingen van het Amerikaanse 

onderzoek betrouwbaar zijn. De Hoge Raad achr het oordeel 

van her hof dat de Inspecteur in de bewijslevering is ge-

slaagd, dan ook onbegrijpelijk en vernietigt het bestreden 

besluit. Dit betekent dat in de komende verwijzingsproce-

dure op basis van hetzelfde dossier niet tot dezelfde beslissing 

kan worden gekomen. 

Contra-expertise 

Risicosfeer contra-expertise 

Het is aan her ! evens middelenbedrijfzelfom te kiezen of het 

een contra-expertise wit uirvoeren en/of eventueel in een 

procedure \vii inbrengen. Her behoort tot de rnoge!ijkheden 

- en daarmee de risicosfeer - van een levensmiddelenexploi- 

14 CBb 1 februari 2018, zaakr,rs. 12/858,12/859,12/860,15/322,15/329,  

ECLI:NL:CBB:201 8:9. 

15 	HR 4 december 2015, zaaknr. 12/02876, ECLI:NL:HR:201 5:3467. 

16 	HR 15 februari 2019, zaaknr. 18/00958, ECLI:NL:HR:201 9:164. 

rant om een daartoe strekkend verzoek bij de toezichthouder 

in te dienen. Ak men niet om een contra-expertise verzoekt, 

kan een recliter dit aan een !evensmiddelenbedrijftegenwer-

pen. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van het CBb van 

14 april 2o177 waarin eiser stelde dat het monster niet  meet 

beschikbaar was ten tijde van her voornemen. Hij had echter 

nooit om het monster verzocht om daarop een contra-exper-

tise te laten verrichten; ook was niet gebleken dat dit 

geweigerd werd. Het CBb oordeelde dan ook dat niet 

gebleken was dat eiser in zijn verdediging was geschaad. 

Indien, in strijd met de wet, geen tegenexpertise kan worden 

uitgevoerd op monsters van levensmiddelen zal moeten 

worden onderzocht of de resultaten van de analyse toch  een 

toelaatbaar bewijs vormen in een beroep voor een nationale 

rechterlijke instantie tegen een administratief besluit - zoals 

een bestuurlijke boete - die uitsluitend of aithans hoofdzake-

!ijk op deze resultaten is gebaseerd. Zo kan her voorkomen 

dat een rweede monster zoekraakt, vernietigd is of anderszins 

onbruikbaar is geworden. De roelaatbaarheid van de bewijs-

middelen in een dergelijke procedure wordt niet door het 

gemeenschapsrecht geregeld. Dit valt in beginsel onder het 

nationale procesrecht, op voorwaarde evenwel dat de 

beginselen van gelijk\vaardigheid en doelrreffendheid worden 

nageleefd. Dc toepasselijke nationale bewijsregels moeten de 

uit de fundamentele rechten voortvloeiende eisen eerbiedi-

gen, meet in her bijzonder het recht op een eerlijk proces 

voor een rechterlijke instantie, zoals neergelegd in art. 6 lid 1 

EVRM en uitgelegd door her Europees Hof voor de rechten 

van de mens. Indien de nationale rechter tot het oorded zou 

komen dat de aanvaarding als besvijsmiddel van bijvoorbeeld 

analyseresultaten schending van het beginsel van hoor en 

vederhoor en derhalve van het recht op een eerlijk proces tot 

gevoig heeft, zou hij deze resultaten als bewijsmiddel moeten 

uitsluiten om die schending te voorkomen.'3  

Posit/cf = posit/cf en een negatiefmaakt nog geen posit/cf 

Als men NVWA-onderzoeksresultaten ontvangt die afwijken 

van bijvoorbeeld eigen testresuiraten, is bet van belang om na 

te gaan wat dat verschil zou kunnen verkiaren. Is bijvoorbeeld 

17 	COb 14 april 2017, zaaknr. 15/308, ECLI:NL:C86:201 7:126 

18 	HvJ En 10 april 2003, zaaknr. C-276/O1, ECLI:EU:C:2003:228, AB 2003,310. 

Voorkom discussies en problemen en 
verzoek dus in beginsel altijd direct om 

een tweede monster 
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geroetst aan deze!fde normen? Deze!fde analysemethode? 

Dezelfde batch? De ervaring leert dat dir vaak al her verschil 

in monsters kan ver!daren. 

In beginsel ge!dt dat bij één positief monster van de NVWA 

een later negatief contramonsrer niet tot een andere bes!issing 

van de toezichthoLlder !eidt. Een negatief monster is narne!ijk 

niet a!tijd vee!zeggend. Shigatoxine producerende E. coli 

(STEC) bij vices is bijvoorbee!d niet homogeen verspreid, 

waardoor in dat geval de betekenis van een negatief monster 

weinig, aithans niet a!!es, zeggend is. In die omstandigheid 

kan een exp!oitant in beginsel ook niet zonder meer een 

gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan de uitkomst van 

s!echts een contra-expertise)' Daarnaast geidt dat, als her bij 

de contra-expertise gebruikte monster niet continu onder 

NVWA-toezichr heeft gesraan en het eerste positieve monster 

we!, de NVWA dat ook za! (kunnen) regenverpen. Dat deed 

de NVWA bijvoorbee!d in een zaak bij de Rechtbank 

Rotrerdam.2' 

Eén negarief monster is dus in beginsel niet vo!doende. Dat 

roept de vraag op hoeveel negatieve monsters dan wel 

voldoende zijn. Welk aantal wordt in we!k geval als represen-

ratiefgeachr? Naar mijn mening hangt dir af van de omstan-

digheden van her geval. Immers, bij de ene srofgeldr een 

0-norm en bij een andere stof is een bepaaide concentratie 

we! roegesraan. Dat is een reievante ornstandigheid vaarmee 

naar mijn mening rekening moet worden gehouden. Een 

andere relevance omstandigheid die hierbij berrokken moet 

worden, is bijvoorbee!d de oorzaak van de verontreiniging. 

AJs die immers duidelijk is, kan er ook een berere risicoschat-

ring worden gemaakt. Bovendien geldt dat voor bepaalde 

producten er reeds eisen zijn ten aanzien van monstername. 

Daarbij zou aangesioren kunnen worden. Neem bijvoorbeeid 

de bemonsreringsvoorschriften en her aantal dee!monsters 

zoa!s opgenomen in Bij!age 1 bij Verordening (EG) 
nr, 2073/200521. 

19 	Zie in dir kader bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 6 augustus 2014, zaaknrs. ROT 

13/3395, ROT 13/3397, ROT 13/3399 en ROT 13/7704, 

ECLI:NL:RBROT:2014:661 5, r.o. 7.7 waarvan hager beroep 

ECLI:NL:CBB:201 5:398. 

20 	Rb. Rotterdam 16 juli 2018, zaaknr. ROT 17/760, ECLI:NL:RBROT:201 8:5630. 

21 	Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 

inzake microbiologische criteria voor Ievensmiddelen, PbEU L 338 van 

22 december 2005, p.  1. 

Daarnaast lean beroogd worden dat her aantal monsters lean 

variren naar gelang her !evensmiddel meer of minder risico 

voor de vo!ksgezondheid oplevert. Her gaat daarbij om 

'normaai' gebruik van her !evensmiddel door de consument en 

om de informarie, inclusief die op her eriket, die aan de 

consument wordt versrrekr, of andere informarie die algemeen 

voor consumenten beschikbaar is over her vermijden van 

specifieke nadelige gezondheidseffecten van een ievensmiddei 

of een caregorie van levensmiddelen. Bij de beoorde!ing of een 

levensmiddei onvei!ig is worden name!ijk ook deze punren in 

aanmerking genomen, zoals deze in air. 14 !id 3 Algemene 

Levensmidde!enverordening22  (ALV) vermeid sraan. 

Naarmate de negarieve gevolgen voor de volksgezondheid bij 

een positief monster hoger zijn, zou de toezichthouder het 

!iefsr een zo groot moge!ijke zekerheid hebben dat andere 

producren we! vei!ig zijn. Vaak is her echrer niet uirvoerbaar 

om met 100% zekerheid aan re torten dat een bepaa!de partij 

geen concentratie van verhoden stoffen hevat. Daarbij komr 

dat met bet nemen en anaiyseren van monsters ook kosten 

gemoeid zijn. Dat kan berekenen dat de onderzoekskosten 

soms hoger zijn dan de waarde van de bemonsterde partij 

ievensmidde!en. Daarnaast geidt voor een aantal !evensmid-

delen dat zij, eenmaal bemonsrerd, flier meer verkochr 

kunnen worden. Een derge!ijke norm, of een die daarbij in de 

buurr komt, kan dan ook onevenredig bezwarend en 

onrede!ijk worden geachr. 

Een interessante zaak in dir kader is die ve1ke spee!de bij her 

CBb.23  Nadar bij een pluimveeslachrerij Salmonella enreriti-

dis (Se.) in een partij ges!acht p!uimveev!ees werd aangerrof-

fen, heeft de s!achrerij een recall uirgevoerd van die partij 

(partij 1 in kwesrie), a!sook partij 3, nu die kippen nit 

deze!fde srai afleomstig waren. De p!uimvees!achter heeft 

25 monsters onderzochr van parrijen 2 en 4 die ges!achr zijn 

na de hiervoor genoemde parrijen en daarin is geen Se. 

aangetroffen. Dc p!uimvees!achrer wordt echrer, bij besluit 

van de Staarssecreraris van Economische Zaken, verboden om 

die parrijen op de mackr re brengen, rordar hij 3.000 

monsters per partij heeft onderzochr en al deze monsters 

negatief zijn, zodar met 95% zekerheid kan worden gezegd 

dat deze producren veihg zijn. Parrijen 2 en 4 werden, rordar 

anders bewezen, als S.e.-positiefbeschouvd ten gevo!ge van 

!ruisconraminarie in her s!achrproces en gezien als zending 

van deze!fde '!e!asse' in de zin van de ALV24. Dc pluimveehou- 

22 Verordening (EG) 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de algenene beginselen en voorschriften 

van de levensmiddelenwetgevirrg, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden, PbEG L 31 van 1 februari 2002, p.  1. 

23 	eBb 21 december 2017, zaaknr. 17/350, ECLI:NL:CBB:201 7:489. 

24 	Art. 14 lid 6 Verordening (EG) 178/2002 bepaalt dat als yen onveilig 

evensmiddel deel uitmaakt van een partij of zending van dezeilde Hasse of 

omschrijving, wordt aarrgenomen dat alle levensmiddelen in die partij of 

Als er twijfels zi jn over de juistheid van 
een analyse kan inschakeling van een 
deskundige een oplossing bieden 

10 	 WAAR&WET JtJLI 2019 



CONTRA-EXPERTISE, EEN HOOP OBSTAKELS 

der kan zich hier niet in vinden en gaat in bezwaar en 
vervolgens beroep. Her beroep slaagt. Her College volgt de 
staatssecretaris namelijk niet in her standpunt dat van de 
pluimveeslachterij kan worden verlangd dat zij aantoont dat 
partijen 2 en 4 veilig zijn. Uit art. 14 zesde lid ALV volgt niet 
een verplichting om de veiligheid van de rest van de zending 
aan te tonen, laat staan van elk levensmiddel afzonderlijk. De 
bepaling stelt de eis dat uitvoerig onderzoek geen aanwijzin-
gen oplevert van her tegendeel. Tegen die achtergrond mag 
van de staatssecretaris worden verlangd dat hij concreet 
onderbouwt op grond waarvan de pluimveeslachterij, 
alvorens partijen 2 en 4 in de handel te brengen, met een 
betrouwbaarheid van 95% moet aantonen dat de besmet-
tingsgraad maximaal 0,1% bedraagt, hetgeen in de praktijk 
neerkomt op 3.000 negatieve monsters per partij. De 
staatssecretaris heeft dat nagelaten, aldus her CBb. Her 
argument van de staatssecretaris, dat kan worden aangesloten 
bij het aantal monsteranalyses met betrekking tot proceshygi-
ene zoals geregeld in Verordening (EG) 2073/200525,  werd 
dus ook onvoldoende geacht. Ook had de staatssecretaris niet 
deugdelijk onderbouwd waarom partijen 2 en 4, ondanks de 
25 negatieve monsters, als onveilig dienden te worden 
aangemerkt en daardoor niet in de handel genomen mochten 
worden. Her CBb oordee!de dan ook dat her bestreden 
besluit een deugdelijke motivering ontbeerde en niet in stand 
kon blijven wegens strijd met art. 7:12 Awb26. 
Deze uitspraak geeft levensmiddelenbedrijven jets meet 
handvatten, maar meet ook niet. Her CBb wilde namelijk 
niet zelf in de zaak voorzien, doordat her over onvoldoende 
informatie beschikte om te kunnen vaststellen of de staatsse-
cretaris bij her primaire besluit de pluimveeslachter at dan 
niet terecht had verboden de partijen 2 en 4 in de handel te 
brengen. Het CBb droeg daarom de staatssecretaris op om, 
met inachtneming van deze uitspraak, opnieuw op her 
bezwaar van appellante te beslissen.27  

Daarnaast geldt dat er ook een probleem kan ontstaari als er 
een groot aantal negatieve monsters bij een bepaalde partij 
producten wordt geist, terwijl de NVWA zelfmaar een zeer 
beperkt aantal monsters van die betreffende partij voor 
contra-expertise heeft veiliggesteld. Zoals we at eerder zagen, 
kan de NVWA namelijk een bedrijf tegenwerpen als her gaat 
om monsters die niet te allen tijde onder de controle van de 

zending onveitig zijn, tenzij een uitvoerig onderzoek geen aanwijzingen 

oplevert dat de rest van de partij of zending onveilig is. 

25 	Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 

inzake microbio)ogische criteria voor Ievensmiddelen. 

26 	Art. 7:12, eerste lid Awb Iuidt:"De beslissing op het bezwaar dient te 

berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de 

beslissing wordt vermeld. Daarbij wordt indien ingevolge art. 7:3 van het 

horen is afgezien, tevens aangegeven op welke grond dat is geschied' 

27 	CBb 21 december2017, ECLI:NL:CBB:2017:489. 

NVWA zijn geweest. In art. 11 lid 6 Controleverordening 
(EG)28  staat overigens dat de bevoegde autoriteiten er in her 

bijzonder voor dienen te zorgen dat exploitanten van 
diervoeders- en levensmiddelenbedrijven voldoende aantallen 
monsters voor een aanvullende expertise kunnen verkrijgen, 
tenzij dit in her geval van zeer bederfelijke producten of een 
zeer kleine hoeveelheid beschikbaar materiaal onmogelijk is. 

Het ku'aad is mogelijk aigeschied 
Overigens geldt dat als een levensmiddelenbedrijfvoldoende 

tegenbewijs kan leveren, her kwaad vaak at is geschied. 
Art. 19 ALV bepaalt immers dat men, zodra een exploitant van 

een levensmiddelenbedrijf van mening is ofredenen heeft om aan 
te nemen dat een levensmiddel dat hij ingevoerd, geproduceerd, 
verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd heeft, niet aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, hij onmiddelljk de 
procedures in gang moet zetten om her betrokken levensmiddel 

uit de handel te nemen en de bevoegde autoriteiten daarvan in 
kennis te stellen. Resultaten van contra-expertise.s zullen in de 
regel pas bekend zijn nadat de in art. 19 lid I ALV bedoelde 
verplichting is ontstaan. Zo ook in de zaak die speelde bij her 
CBb in 2015  .2' Nadat de NV\VA het bedrijfde uitslag van her 
inonsteronderzoek had gemeld, had de groothandel, volgens de 
rechtbank, reden om aan te nemen dat her chilipoeder in 
kwestie niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldeed en 
had het onmiddellijk maatregelen moeten nemen, in dit geval 
door een recall uit te voeren. Her bedrijf heeft zijn verantwoor-
delijkheid als exploitant van een levensmiddelenbedrijf niet 
genomen, zodat een boeterapport terecht is opgemaakt en een 
boete terecht is opgelegd. In de vier monsters die voor tegenex-
pertise werden achtergelaten werd geen salmonella aangetroffen. 
Het CBb oordeelde echter dat de groothandel daaraan niet de 
conclusie kon verbinden dat van her onmiddellijk inleiden van 
de procedures kon worden afgezien. Met die tegenexpertise 
stond de onjuistheid van de resultaten van her door her 
laboratorium van de NVWA uitgevoerde onderzoek niet vast, 
zodat niet kan worden gezegd dat er daarom geen redenen 
(meet) waren om aan te nemen dat her chilipoeder niet voldeed 
aan de voedselveiligheidsvoorschriften. 

En wat als men een negatief monster kan leveren, bonult bet dan op? 
Her kan zijn dat de contra-expertise ook positief is en 

aantoont dat er verboden (concentraties aan) stoffen zijn 
aangetroffen. Dat wit dan nog slier zeggen dat een levensmid-
delenbedrijfhelernaal geen opties heeft. In dat geval blijft her 
van belang om te bezien of de NVWA conform de wet heeft 

28 	Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving 

inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 

diergezondheid en dierenwelzijn, Pt'EUL 165 van 30 april2004, p.1 

29 	CBb 24 november 2015, zaaknr. 13/932, ECLI:NL:CBB:201 5:397. 
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gehandeid en voidaan aan de algernene beginselen van 

behooriijk bestuur. Interessant in dit kader is bijvoorbeeld de 

zaak die speelde bij her CBb in 2017.° Daarbij had de 

NVWA uit Argentinië afkomstige partijen rundvlees voor 

invoer in de Europese Unie geweigerd. In monsters van elk 

van deze partijen werd namelijk Shigatoxine (stx) produce-

reride E. coli (STEC) aangetroffen Deze partijen zijn na de 

invoerweigering teruggezonden naar Argentini. De rechtrna-

tigheid van de invoerweigering is door her CBb in rechte 

vastgesteid.3' De NVWA had een besluit genomen om, op 

grond van art. 3:4 lid 2 Awb, een cornpensatie van € 16.000 

aan te bieden voor schade vanwege de besluiten tot weigering 

van invoer. Zij had ten tijde van de invoerweigering namelijk 

niet de mogelijkheid geboden tot vermarkting van her vices 

in de EU na een speciaie behandeling, ais alternatief voor 

terugzending. De NVWA heeft de hoogte van het te vergoe-

den financile nadeel berekend door een vergelijking te 

maken tussen de situatie zoals die zich in werkelijkheid heeft 

voorgedaan (namelijk de werkehjke winstopbrengst van her 

vices na terugzending) en de opbrengst die zou zijn behaaid 

bij verkoop van her viees binnen de EU na speciale behande-

hng. Dat wil zeggen, de hypothetische situatie die zoit zijn 

opgetreden als de nadeel veroorzakende, rechtmatige 

30 CBb 22 mei 2017 zaaknr. 16/501, ECLI:NL:CBB:2017:188. 

31 	CBb 24 november 2015, zaaknr. 1 4/637, ECLI:NL:CBB:201 5:398. 

publiekrechreiijke gedraging (de invoerweigering), achter-

wege was gebieven. Verder heeft NVWA de juridische kosten 

(die sarnenhangen met de nadeeicompensatie) aan de hand 

van art. 6:96 BW vergoed tot een bedrag van € 5.000 en 

wetteiijke rente. De eigenaar van de partijen vices vond dat 

de compensatie op een te iaag bedrag was vastgesteid, 

waardoor hij in beroep en later in hoger beroep ging. Beide 

werden ongegrond verklaard. Dat neemt echter niet weg dat 

deze uitspraak iaat zien dat nadeeicompensatie in sommige 

gevailen aan de orde kan zijn. 

Conclusie 

Her bovenstaande toont aan dat her voor levensmiddelenbe-

drijven best ingewikkeld is ais er een positief monster met een 

verboden stofofeen te hoge concentratie van een bepaaide 

srofwordt aangetroffen. Her is wenselijic dat er meet duide-

hjkheid kornt over wanneer men in welk geval voidoende 

bewijzen heeft dat bepaalde producten niet besmet zijn met 

een bepaaide stof. Aan te raden is om altijd direct om een 

monster voor contra-expertise te verzoeken. Maar zelfs in her 

geval een monster voor contra-expertise positief test, kunnen 

er nog opties voor een levensmiddelenproducent zijn. 
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Mr. B.W.M. Mutsaers is advocaat Ievensmiddelenrecht en litigation bij 

AKD en lid van de redactie van WAAR& WET. 

12 	 WAAR&WET JULI 2019 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

