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RECALL

Informatie van
betrokkenen

1. Directie:
- Stelt mogelijke aanleiding tot recall vast. Aanleidingen
kunnen zijn: signalen van leveranciers, signalen
intern, klachten van klanten en wanneer het IGB,
KvW of andere overheidsinstelling hiertoe opdracht
geeft. Een recall wordt alleen opgestart als er gerede
twijfel is over de kwaliteit in relatie met de
volksgezondheid. Voorbeelden hiervan zijn:
gezondheidsschadende productiefouten,
ontoelaatbare hoeveelheden toxische en / of
verboden stoffen.

1. Aanleiding tot
mogelijke recall*

2. Samenstellen
recall team

Informatie van
betrokkenen

2. Directie:
- Stelt het HACCP-team (is ook recallteam) samen
(ingeval een recall uitgevoerd lijkt te moeten worden),
waarin tenminste deel nemen: directie, Hoofd van
Inpak en-/of Deeg afdeling, de kwaliteitmanager en
eventueel een extern deskundige.

3. Inventarisatie
problemen

3. Recallteam:
- Inventariseert het probleem (omvang, aard, leveranciers, productiedata, opslaggegevens, transporteur,
afnemers etc) (interne en externe info);
- Stelt vast of het zinvol is een recallplan op te stellen
(indirect of de recall noodzakelijk is).
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administratie

Documenten uit
de adm.

Recallplan

4. Opstellen
recallplan
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C6. Afwijking,
klacht en
maatregel.
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Recallplan

6. Uitvoeren
recallplan

Recallregistratie

7. Evalueren
recall

Recallevaluatierapport

Recallregistratie

4. Recallteam:
- Verzamelt alle documenten die nodig kan zijn: zie
stap 3, maar dan gedetailleerd en gedocumenteerd;
- Werkt de recallmaatregelen uit: wat blokkeren, wat
terughalen, wie waarschuwen (leveranciers, klanten,
overheidsdiensten en evt. pers), tijdsplanning;
- Zetten deze maatregelen in het recallplan.
5. Directie:
- Keurt de recallplan goed door het te paraferen en het
te voorzien van een datum;
- Hiermee wordt definitief beslist of de recall uitgevoerd
gaat worden. Wordt er geen recall uitgevoerd dan
ontbindt de directie het recallteam en wordt de
afwijking behandeld zoals beschreven in de
procedure C6: Afwijkingen, klachten en maatregelen.
6. Recallteam:
- Voert de recall uit (volgens het recallplan);
- Houdt registraties bij van het recallverloop in het
recallplan.
7. Directie:
- Evalueert de recall (evt. met hulp van derden);
- Stelt een evaluatierapport op (het recallplan is
onderdeel van het evaluatierapport);
- Archiveert het originele recallevaluatierapport;
- Stuurt een kopie van het rapport naar de betrokken
instanties en de leden van het recallteam.
* In ISO 22000 wordt gesproken over terugtrekking
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Deel C: Ondersteunende processen, C2. Recall
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Betrokken bij resultaat
Van Voorst Consult is gestart in 1994, en heeft inmiddels jarenlange ervaring met het adviseren en
begeleiden van organisaties bij het opzetten, benutten en laten certificeren van managementsystemen.
Deze expertise is vertaald naar vier vakgebieden: kwaliteit, arbo, milieu en voedselveiligheid.
Eén ding staat vast voor onze adviseurs: úw organisatie blijft het uitgangspunt! We zijn benieuwd
voor welke uitdaging uw organisatie staat. Van Voorst Consult wil u daar graag bij helpen!

Kwaliteit
• ISO 9001
• BORG Beveiliging
• BRL 6000/SC 530
• BMI brandmeldinstallaties
• AO/IC

Arbo & Veiligheid
•
•
•
•

VCA*/**/petrochemie
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
OHSAS 18001
VCU

Milieu & MVO
•
•
•
•

ISO 14001
Milieuvergunningen
ISO 26000
Duurzaam inkopen

Voedselveiligheid
•
•
•
•
•

De Gouwe 49
8253 PA Dronten

ISO 22000
HACCP
BRC/IFS
BRC IoP
GMP

T 0321 - 325 111
F 0321 - 325 112

E info@vanvoorstconsult.nl
W www.vanvoorstconsult.nl

