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3 Productaansprakelijkheid 

Productaansprakelijkheid 
1 dag 

Inhoud van de opleiding 
Ongeluk kan in een klein hoekje zitten. Dit geldt ook voor de borging van voedselveiligheid van de 
producten. Er kan een weinig zeggende consumentenklacht binnenkomen of een massa claim van 
een belangengroep die geleid wordt door een NGO of erger een letselschade advocaat. Een bedrijf 
moet altijd kunnen aantonen dat het ter goeder trouw heeft gehandeld en zich niet schuldig gemaakt 
heeft aan verwijtbaar gedrag. In deze opleiding wordt de cursist geleerd onderscheid te maken 
tussen feiten en omstandigheden. Het samenstellen van een bruikbaar dossier is voor de ingehuurde 
huisjurist een welkome en tijdbesparende operatie. Door middel van een masterclass tijdens deze 
opleiding wordt door een ervaren jurist de juridische procedures en valkuilen helder toegelicht en 
bestaat er de mogelijkheid om een eigen casus te laten beoordelen.  
 
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Iedere beginnend of ervaren QA manager, CEO of medewerker die snel juridisch bijgeschoold wil 
worden of een actueel juridisch probleem heeft. Geen vooropleiding vereist, wel enige ervaring in de 
voedingsmiddelenindustrie. 
 
Inhoud van de opleiding 

• Productintegriteit borging 

• Algemene levensmiddelen verordening Vo178/2002 

• Het Burgerlijk Wetboek met de consumenten bescherming 

• Beoordeling van boeterapporten opgelegd door de NVWA 

• Masterclass door een gastdocent levensmiddelenrecht 

• Toelichting op beroemde arresten van de Hoge Raad 
 
Niveau 
Vergelijkbaar met HBO praktijkopleiding 
 
Opleiders 
De opleiding wordt gegeven door IJsbrand 
Velzeboer, in samenwerking met het 
opleidingsteam van QAssurance 
 
Duur en locatie van de opleiding 
Een dag in de congresruimte van QAssurance in het Van Nelle gebouw te Rotterdam. Maximum 
aantal deelnemers: 12 
 
Cursusgeld: inclusief lesmateriaal, masterclass, lunch, 1 maand toegang tot de iMIS Food Compliance 
portal en borrel 
€ 950 all-in 
 
Cursusdata 2021 

• Do 3 juni 

• Do 23 september 

• Do 11 november 
 
Inschrijven en meer informatie 
www.scientanova.com/opleidingen 
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/ 
IJsbrand Velzeboer: 06 54656010 

Product integriteit voorkomt 

een heksenjacht 
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