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betreffende glazen kruidenstrooiers.

Aangaande de publicatie van het NVWA inzake kruidenpotjes in de markt, die mogelijk losse glasdeeltjes
kunnen bevatten, verwijzen wij vooraleerst naar de tekst die het NVWA zelf op de site heeft geplaatst:
(Begin bericht) De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het gebruik van
een aantal glazen strooiers met kruiden en specerijen van het merk Verstegen. De producent had deze
potjes vorig jaar maart van de markt gehaald, omdat er mogelijk glasdeeltjes los konden komen van de
bovenrand onder de dop. Producten uit deze specifieke partij lijken zonder medeweten van de producent
niet te zijn vernietigd, maar opnieuw op de markt te zijn gebracht. Dat blijkt uit strafrechtelijk onderzoek
door de NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA).
De NVWA adviseert om deze producten niet te gebruiken. Het gaat uitsluitend om glazen strooiers met
laos, paprika mild, chili, Italiaanse kruiden, cayennepeper, dragon, kaneel, komijnzaad, nootmuskaat,
paprika pikant en peper zwart met een specifiek partijnummer. Dit partijnummer staat op de onderkant
van het potje. De complete lijst met producten en partijnummers vindt u in dit overzicht.
Strafrechtelijk onderzoek
Na een melding van iemand die zich had bezeerd aan een potje met kruiden, hebben inspecteurs van de
NVWA achterhaald waar dat potje vandaan was gekomen. Dat bleek een bedrijf in de provincie
Gelderland te zijn. Tijdens een inspectie bij dat bedrijf kregen de inspecteurs twijfels bij een partij glazen
strooiers met kruiden en specerijen. Rechercheurs van de gewaarschuwde NVWA-IOD hebben het bedrijf
daarop doorzocht. Omdat de producten mogelijk schadelijk zijn en daarom eerder door de producent van
de markt waren gehaald, nam de NVWA-IOD de partij in beslag en startte een strafrechtelijk onderzoek.
Dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op het zo snel mogelijk achterhalen of deze producten
verhandeld waren. De eigenaren van het bedrijf zijn daarom aangehouden en verhoord. Uit de verhoren
is inmiddels gebleken dat een deel van de partij inderdaad is doorverkocht aan (tussen)handelaren. Dat
betekent dat er ook potjes bij consumenten kunnen zijn beland. Daarom waarschuwt de NVWA nu voor
het gebruik van deze specifieke strooiers.
Het onderzoek naar deze fraude is nog in volle gang. Onderzocht wordt onder meer hoe de producten bij
het Gelderse bedrijf terecht zijn gekomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. (Einde Bericht)

Verstegen is enorm geschrokken van het feit dat de partij, die zij ter vernietiging had overgedragen toch
in de markt terecht is gekomen. Verstegen staat voor kwaliteit en had deze partij niet voor niets in
maart 2020 uit de markt gehaald en laten vernietigen, waarvan destijds melding is gemaakt bij de
NVWA.
Verstegen is in een vroegtijdig stadium door de NVWA op de hoogte gebracht. Onmiddellijk is er een
onderzoek opgestart waarbij Verstegen een onafhankelijk onderzoeksbureau in de hand heeft genomen.
Tevens is Verstegen doorlopend met de NVWA in contact geweest om samen deze case op te pakken.
Aangezien het onderzoek van de NVWA-IOD nog niet is afgerond kan Verstegen, hier op dit moment
geen verdere uitspraken over doen. Dit zou het lopende onderzoek kunnen schaden.
Verstegen raadt consumenten aan om te controleren of zij producten hebben, die door de NVWA op de
site zijn geplaatst, samen met een partijnummer. Op de onderzijde van deze glazen strooiers staan
partijnummers vermeld die mogelijk corresponderen met die partij waarbij het risico zich voordoet.
Tevens wil Verstegen benadrukken dat het uitsluitend om de partijnummers gaat zoals bij de NVWA op
de site vermeld en alle overige producten en partijen veilig zijn om te gebruiken.
Bij twijfel adviseert Verstegen contact op te nemen met het hoofdkantoor in Rotterdam:
Telefoon: +31 (0) 10 245 51 00
info@verstegen.nl
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