Veelgestelde vragen februari 2014 over vlees afkomstig van slachthuis in Gelderland
Waarom heeft de NVWA zo lang gewacht met het besluiten tot de recall?
Wetgeving en regelgeving zitten zo in elkaar dat de NVWA bedrijven ‘een redelijke termijn’ moet
geven om zaken op orde te brengen. In dit geval was dit tot maandag 3 februari 9 uur. Vervolgens
is uit onderzoek van de door het bedrijf geleverde gegevens gebleken dat het bedrijf de tracering
niet in orde kon brengen. De NVWA heeft toen besloten dat het bedrijf de al afgekondigde recall uit
moet breiden. Omdat niet is aangetoond dat er een gevaar voor de volksgezondheid was, heeft de
NVWA het bedrijf de mogelijkheid gegeven orde op zaken te stellen.
Moet het slachthuis nu stoppen met slachten?
Aangezien de tracering van producten in het verleden en in het toekomstige plan van aanpak
onvoldoende garanties biedt om aan de wettelijke eisen te voldoen, kijkt de NVWA naar de
mogelijkheden om de erkenning van het slachthuis te schorsen.
Hoe weet ik of ik producten van dit slachthuis in huis heb?
Het bedrijf moet zijn afnemers informeren zodat zij nog aanwezige producten blokkeren en indien
mogelijk terughalen. Alle afnemers van het bedrijf moeten hetzelfde doen.
Vanwege de onduidelijke herkomst van de partijen vlees kan de voedselveiligheid niet worden
gegarandeerd. Daarom is de NVWA op grond van de algemene levensmiddelenverordening
genoodzaakt het product als niet geschikt voor humane consumptie of diervoeder aan te merken.
Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat er een gevaar is voor de
volksgezondheid.
Weet de NVWA om hoeveel rundvlees, paardenvlees, geitenvlees en schapenvlees het
gaat en naar welke bedrijven het geleverd is?
Omdat de terughaalactie een periode van bijna 2 jaar bestrijkt is een groot deel van het vlees
waarschijnlijk al geconsumeerd. Het bedrijf moet met deze terughaalactie de partijen vlees die nog
in omloop zijn van de markt halen. Het bedrijf heeft in 2013 circa 14.000 ton vlees verhandeld. De
totale hoeveelheid vlees van de afgelopen twee jaar is dus naar verwachting circa 28.000 ton.
Het bedrijf heeft ook halal geslacht, zowel runderen als schapen en geiten, hoe staat het
daarmee?
Het bedrijf geeft aan ook halal te slachten. De terugroepactie gaat over alle partijen vlees die het
bedrijf tussen 1 januari 2012 tot en met 23 januari 2014 heeft geproduceerd, dus ook over de halal
geslachte dieren. De NVWA houdt geen toezicht op halal certificering.
Is er nu wel of geen gevaar voor de volksgezondheid?
Vanwege de onduidelijke herkomst van de partijen vlees kan de voedselveiligheid niet worden
gegarandeerd. Daarom is de NVWA op grond van de algemene levensmiddelenverordening
genoodzaakt het product als niet geschikt voor humane consumptie of diervoeder aan te merken.
Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat er een gevaar is voor de
volksgezondheid.
Kan ik vlees hebben gegeten dat slecht is voor mijn gezondheid?
Omdat de terughaalactie een periode van 2 jaar bestrijkt is een groot deel van het vlees
waarschijnlijk al geconsumeerd. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat er een
gevaar is voor de volksgezondheid.
Een groot deel is geconsumeerd, hoe kan het dat jullie daar nu pas achter komen?
Van belang is dat we achter deze zaak zijn gekomen. Ontdekken van mogelijke fraude is complex
omdat bij vermoedens van fraude een andere werkelijkheid wordt gepresenteerd dan de waarheid.
De NVWA kwam de mogelijke fraude op het spoor tijdens een strafrechtelijk onderzoek van de
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA waarbij paarden-DNA werd aangetroffen in 4
partijen rundvleessnippers van het slachthuis. Onderzoek wijst ook uit dat de administratie van het
bedrijf niet in orde is. Het bedrijf kan de herkomst van het verwerkte rundvlees, paardenvlees,
geitenvlees en schapenvlees niet duidelijk maken aan de NVWA.
Hoe nu verder? Wat gebeurt er met het vlees?
Zolang de herkomst niet duidelijk is, blijft het geblokkeerde vlees in de koel- vrieshuizen en bij de
slachterij staan. Het bedrijf moet bepalen wat er veder met het vlees moet gebeuren, het mag niet
meer in de voedselketen terechtkomen en niet gebruikt worden voor diervoeder.

Het gaat nu dus om veel meer soorten vlees en niet meer alleen om paard?
Reden van de terugroepactie is de onbekende herkomst van al het vlees dat het bedrijf tussen 1
januari 2012 en 23 januari 2013 heeft verwerkt. Het gaat dus om rundvlees, paardenvlees,
geitenvlees en schapenvlees.
Waarom 2 jaar?
Dit is de periode van het strafrechtelijk onderzoek van de IOD.
Wat hebben jullie precies onderzocht?
De administratie van het slachtbedrijf waaronder de tracking en traceringsgegevens van het door
het bedrijf verwerkte vlees.

