
Van: Ilse Van Dorslaer <ilse.vandorslaer@lawilliam.be>  
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 14:33 
Aan: Peter Goossens <peter@givana.be>; Myriam Verschueren <myriam@givana.be> 
CC: Filip Catteuw <filip.catteuw@lawilliam.be> 
Onderwerp: Recall 
 
Beste, 
 
In het licht van de globale crisis betreffende de aanwezigheid van residu van het 
gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide in het additief johannesbroodpitmeel (E410) is er na overleg 
tussen de Europese lidstaten besloten een nultolerantie toe te passen voor producten die 
johannesbroodpitmeel bevatten met een gehalte ethyleenoxide boven de limit of quantification (LOQ; 
0,1 mg/kg in dit geval).  
 
Van onze leverancier van johannesbroodpitmeel kregen we de melding batches te hebben ontvangen 
en gebruikt die deze LOQ overschrijden. Deze werd verwerkt in de volgende van onze producten die 
aan u uitgeleverd werden: 
 
Probleemstelling : te hoog gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide) in 
een levensmiddelenadditief 
 

Martino 6x1L Tube 27/08/2022 L503556 -1 

Martino 6x1L Tube 27/08/2022 L503556 -2 
 

   
 

 
In overeenstemming met het FAVV vragen wij u deze producten onmiddellijk uit de handel te nemen. 
Daarnaast dienen wij u te informeren dat u, indien u deze niet-conforme producten op uw beurt heeft 
doorverkocht aan professionele klanten (tot op niveau van verkooppunt/gebruiker, niet de 
consument), u deze eveneens dient te verwittigen.  
Indien u deze niet-conforme producten verder heeft verwerkt dient u onmiddellijk contact op te 
nemen met de plaatselijke controle eenheid van het FAVV (contactgegevens, zie 
http://www.favv.be/lce/).  
Indien u deze niet-conforme producten rechtstreeks heeft verkocht aan consumenten zal aan hen, in 
de vorm van een persbericht, gevraagd worden deze terug te brengen naar de plaats van aankoop.  
Wij zullen vervolgens zorgen voor het ophalen van de niet-conforme producten. Meer informatie 
hierover volgt in een nieuwe communicatie. 
Wij excuseren ons voor dit ongemak. 
Indien u bijkomende vragen heeft, kan u antwoorden op dit bericht of ons telefonisch bereiken op het 
nummer +32 52 30 96 70.  
 
I.o.v. Filip Catteuw 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 
Ilse Van Dorslaer 
Internal Sales 
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