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Voorwoord

In het LNV Beleidsprogramma 2004 – 2007 ‘Vitaal en Samen’ wordt het beleid voor
voedselkwaliteit uiteengezet. Voedselkwaliteit heeft betrekking op de
omstandigheden waaronder voedsel geproduceerd wordt. De omstandigheden
waaronder levende tweekleppige weekdieren worden geproduceerd, zijn weerbarstig
en moeilijk te beïnvloeden. Daarom wordt de kwaliteit van de productiegebieden
waarin de schelpdieren groeien continu, volgens een monitoringsysteem, in de gaten
gehouden.
Het monitoringsysteem wordt gefinancierd door schelpdierbedrijfsleven en Directie
Visserij van LNV. De veranderende rol van LNV ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ en
nieuwe Europese regelgeving leiden tot een grotere verantwoordelijkheid voor het
bedrijfsleven. Om wijziging van beleid goed te kunnen onderbouwen, is besloten om
het monitoringsysteem eerst te evalueren.
Directie Visserij heeft, mede namens Productschap Vis en het ministerie van VWS, het
Expertisecentrum LNV (EC-LNV) verzocht deze ex-post evaluatie uit te voeren. Om
deze opdracht goed uit te kunnen voeren is een deel van de opdracht uitgezet bij
TNO-Voeding te Zeist. Het EC-LNV heeft hierbij een bijdrage geleverd aan de
vraagarticulatie en de begeleiding van het onderzoek. Dit rapport bestaat uit twee
delen; in deel A (TNO) wordt de kwantitatieve evaluatie gerapporteerd en in deel B
(EC-LNV) wordt verslag gedaan van de kwalitatieve evaluatie.
Gedurende de looptijd van de evaluatie is het Expertisecentrum LNV (per maart 2005)
gefuseerd met Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van LNV tot de
nieuwe Directie Kennis (DK). Dit betekent dat het rapport door Directie Kennis aan de
opdrachtgever wordt aangeboden.

DE DIRECTEUR DIRECTIE KENNIS
Dr. J.A. Hoekstra
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Algemene inleiding

Achtergrond
De sanitaire monitoring is een instrument dat ingezet wordt om de kwaliteit en
veiligheid van tweekleppige weekdieren te bewaken. De Europese wet- en
regelgeving beoogt een hoge mate van bescherming van de consument. In de
Europese richtlijn 91/492/EEG “tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de
productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren”,
worden hiertoe eisen gesteld voor alle stadia van de productie, behandeling, opslag,
vervoer en distributie van levende tweekleppige weekdieren. Deze en andere
relevante Europese richtlijnen zijn vertaald in nationale wet- en regelgeving,
waaronder de “Warenwetregeling visserijproducten, tweekleppige weekdieren,
slakken en kikkerbillen” en de “Verordening gezondheidsvoorschriften levende
tweekleppige weekdieren 2000”. Om op basis van deze wet- en regelgeving tot een
effectief monitoringssysteem te komen, zijn tussen de sector en de bevoegde
instanties uitvoeringsafspraken gemaakt. De betrokken partijen zijn:
− Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Directie Visserij;
− Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
− Productschap Vis (PVis);
− Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO);
− Keuringsdienst van Waren (KvW) en de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees
(RVV) van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
De uitvoeringsafspraken voor de controle op tweekleppige weekdieren en de
waterkwaliteit zijn vastgelegd in twee protocollen, uitgegeven door het Productschap
Vis in Yerseke:
1) Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (jan./okt. 2003) en
2) Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren
(dec. 2003).
Aanleiding
De productiegebieden waarin de tweekleppige weekdieren verblijven en waar de
monitoring plaatsvindt, zijn in 1995 geclassificeerd in A, B en C. De classificatie is
toentertijd gebaseerd op hydrografische kenmerken. Het huidige systeem waarop de
monitoring en de classificatie zijn gebaseerd, dateren dus van 1995. Er zijn een aantal
redenen aan te wijzen om het monitoringsysteem en de classificatie onder de loep te
nemen.
Ten eerste zijn de productiegebieden uitgebreid tot buiten de gebieden die
gemonitord worden. Bij gebruik van oesterputten en de verplaatsing van
schelpdiercultures moet duidelijk worden of rondom deze activiteiten het
monitoringsprogramma voldoet. Bijvoorbeeld of voldoende monsters genomen
worden en of deze op de juiste pathogenen worden geanalyseerd. Ten tweede
hebben enkele EU-inspectiemissies aanbevelingen gedaan om het monitoringsysteem
te verbeteren. En ten slotte zal per 2006 de hygiëneverordening in werking treden
waardoor de sector een grotere verantwoordelijkheid krijgt bij organisatie en
uitvoering van de monitoring.
Dit was voor de betrokken partijen voldoende aanleiding om de effectiviteit,
efficiëntie en de gevolgde procesgang van het huidige monitoringssysteem te
evalueren.
Opdracht
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Directie Visserij,
heeft als gedelegeerd opdrachtgever, mede namens het Productschap Vis en het
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ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan TNO Voeding en het
Expertisecentrum LNV (EC-LNV) opdracht gegeven het sanitaire monitoringssysteem
van tweekleppige weekdieren te evalueren.
TNO Voeding kreeg de opdracht de deelevaluatie uit te voeren die zich richt op de
effectiviteit van de uitvoeringsprotocollen, welke moeten leiden tot de gewenste hoge
beschermingsgraad van de consument. Het EC-LNV heeft de doetreffendheid en
doelmatigheid van het monitoringsysteem en het gevolgde proces geëvalueerd.
Tevens was het Expertisecentrum verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie
van het gehele project.
Doelstelling
Doel van de ex-post evaluatie is om na te gaan of en in hoeverre het gevoerde beleid
heeft bijgedragen aan de bescherming van de consument, zoals dat is vastgelegd in
Europese en nationale wetgeving. Daarbij wordt onderzocht of het beleidsinstrument
monitoring op een effectieve, efficiënte en procesmatig juiste manier is ingezet om
het beleidsdoel te halen. De resultaten van de evaluatie vormen input voor nieuw te
ontwikkelen beleid.
De doelstelling van het deelproject dat uitgevoerd is door TNO Voeding, is het
beoordelen van de effectiviteit van de huidige uitvoeringsprotocollen in relatie tot de
geldende Europese en nationale wet- en regelgeving. Deze evaluatie dient inzicht te
verschaffen in de mate van bescherming van de consument die het huidige
monitoringssysteem van tweekleppige weekdieren biedt en mogelijke verbeterpunten
in het systeem te signaleren.
De doelstelling van het deelproject dat uitgevoerd is door het EC-LNV, is het
beoordelen van doeltreffendheid en doelmatigheid van de verschillende onderdelen
van het monitoringsysteem en het beoordelen van het gevolgde proces, zoals de
administratie en overlegstructuren.
Aanpak en werkwijze
Het onderzoek binnen het deelproject van TNO Voeding richt zich op de effectiviteit
van het monitoringssysteem, dat wil in het kader van deze studie zeggen op de
doeltreffendheid van het systeem, ofwel de mate waarin het gestelde doel
(bescherming van de consument) bereikt wordt. Dit onderzoek is grotendeels
uitgevoerd op basis van kwalitatieve gegevens. Een nadere uitleg van de uitvoering
van dit onderzoek volgt in de inleiding van deel A.
Het deelproject van EC-LNV is uitgevoerd op basis van interviews met direct betrokken
personen uit de schelpdiersector, onderzoek, beleid, uitvoering en handhaving. Een
nadere uitleg van de uitvoering van dit onderzoek volgt in de inleiding van deel B.
Afbakening
Uitgangspunt voor deze evaluatie vormen de Europese en nationale wet- en
regelgeving en de twee uitvoeringsprotocollen, te weten (1) Protocol Sanitaire eisen
levende tweekleppige weekdieren (jan./okt. 2003) en (2) Protocol Toxinevormende
algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren (dec. 2003), waarin het sanitaire
monitoringsysteem zoals dat in Nederland geïmplementeerd is, is vastgelegd. De
onderliggende wetgeving stond in deze evaluatie niet ter discussie. Ook wetgeving
van derde landen of certificaten die nodig zijn voor export werden buiten
beschouwing gelaten.
De afbakening zoals die gemaakt is tussen TNO Voeding en het EC-LNV is in
onderstaand schema weergegeven. Het geelgekleurde deel bevat de onderdelen die
onderwerp van evaluatie zijn binnen het deelproject van TNO Voeding. Het
Expertisecentrum LNV heeft met name de onderwerpen in het blauwgekleurde deel
van het schema beoordeeld.
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Afbakening TNO project
Totale evaluatie van de sanitaire monitoring tweekleppige weekdieren

Leeswijzer
Dit rapport is verdeeld in twee deelrapporten. Na deze inleiding volgt deelrapport 1,
het onderzoeksrapport van TNO Voeding. Daarna volgt het resultaat van de evaluatie
zoals die is uitgevoerd door EC-LNV. Daarna volgen enkele bijlagen die van toepassing
zijn op beide deelrapporten.
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Inleiding

Als vervolg op de algemene inleiding volgt hierna de aanpak en werkwijze van het
deelonderzoek dat door TNO Voeding is uitgevoerd: het beoordelen van de
effectiviteit van de huidige uitvoeringsprotocollen in relatie tot de geldende Europeseen nationale wetgeving. Tot slot volgt een leeswijzer voor dit deel van het rapport.

1.1

Aanpak en werkwijze

De uitvoering van de evaluatie door TNO Voeding vond gefaseerd plaats. In de eerste
fase van het onderzoek werden de Europese en nationale wet- en regelgeving en de
uitvoeringsprotocollen Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren
(oktober/januari 2003) en Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren (december 2003) bestudeerd.
Vervolgens werd een beoordelingskader opgesteld, weergegeven in paragraaf 1.2,
waarin de verschillende onderdelen van de evaluatie en bijbehorende
onderzoeksvragen geformuleerd werden. Aan de hand van het beoordelingskader
werden vragenlijsten voor interviews met de betrokken partijen opgesteld en de te
interviewen instanties/personen in overleg met het EC-LNV geïdentificeerd.
In de tweede fase van het onderzoek werden de vragenlijsten voorgelegd aan de te
interviewen personen die indirect of direct betrokken zijn bij de sanitaire monitoring
van tweekleppige weekdieren. De interviews werden afgenomen en verwerkt door
TNO Voeding.
De volgende instanties/personen werden geïnterviewd in het kader van deze
evaluatie:
-

Productschap Vis

-

Productschap Vis
Ministerie LNV, directie visserij
RIVO/RIKILT
RIVM

-

RIVM

-

VWA

Mevr. J. Van den Boomgaard-Bom
(beleidsmedewerker kwaliteit schelpdieren)
Dhr. H. Kosten (veilingmeester Veiling Yerseke)
Dhr. H. van den Bos (Visserijkundig ambtenaar)
Ing. M. Poelman (Projectleider schelpdierkwaliteit)
Ir. H.P. van Egmond (Hoofd Afdeling natuurlijke
toxinen en nitroverbindingen, NRL mariene biotoxines)
Dr. W. van der Poel (ten tijde van de evaluatie
Hoofd NRL bacteriologische en virale besmettingen,
per 01-11-2004 werkzaam bij de Animal Sciences
Group van Wageningen UR)
Dhr. D.G. Groothuis (Senior Veterinary Officer).

In fase 3 van het onderzoek werden de resultaten verkregen in de voorgaande fasen
geanalyseerd. Deze analyses werden uitgevoerd door TNO Voeding, met behulp van
expertise van TNO MEP en TNO TPD. Hieronder staan voor de verschillende
onderdelen van de evaluatie de betrokken TNO experts vermeld:
-

Wetgeving, TNO Voeding, Mr. Ing. H.L. Heeres, Bureau Levensmiddelen Recht.
Indeling van productie- en verwatergebieden, TNO MEP, Ir. R.W.A. Oorschot,
afdeling Ecologische risico’s.
Bemonsteringsschema’s, TNO TPD, Drs. J. Telman, afdeling Data-interpretatie.
Laboratoriumtesten, RIVM, RIVO, RIKILT, TNO Voeding
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Voedselveiligheid, TNO Voeding, Ir. B.J. Hartog, afdeling Microbiologie.
De bevindingen, conclusies en verbeterpunten die volgden uit de voorgaande fasen
vormden de basis voor deze eindrapportage.

1.2

Beoordelingskader

Om de effectiviteit van de huidige uitvoeringsprotocollen in relatie tot de geldende
Europese en nationale wetgeving te kunnen beoordelen, werden binnen de
monitoring van tweekleppige weekdieren de volgende onderzoeksgebieden
onderscheiden en bijbehorende onderzoeksvragen geformuleerd:
•

Implementatie van Europese wet- en regelgeving
Zijn de uitvoeringsprotocollen een goede vertaling/implementatie van de
geldende Europese en nationale wetgeving?
Zijn er witte vlekken aan te geven?

•

Toezicht op productie- en verwatergebieden
In hoeverre is het gehanteerde classificatiesysteem en de geografische
onderverdeling van productie- en verwatergebieden gebaseerd op
hydrografische kenmerken voldoende onderbouwd?
In hoeverre wordt er op de juiste plaatsen bemonsterd?
Wat is de plaats van de hangculturen binnen het huidige
monitoringssysteem?
Is het mogelijk de gebiedsbemonstering te vervangen door
pontonbemonstering?

•

Bemonsteringsschema’s
Zijn de bemonsteringsschema’s voldoende statistisch onderbouwd
(frequentie monstername en aantal monsters)?
In welke mate is de gezondheid van de consument beschermd volgens de
huidige bemonsteringsschema’s, oftewel wat is de kans op signalering?

•

Laboratoriumtesten
Wat is de rol van de Nationale referentielaboratoria?
Komen gebruikte analysemethoden overeen met de Europese en nationale
wetgeving?
Zijn er ontwikkelingen, alternatieve methodes die relevant zijn voor de
monitoring van tweekleppige weekdieren?

•

Voedselveiligheid
Voedselveiligheidsaspecten in relatie tot tweekleppige weekdieren.

1.3

Indeling rapport

Na dit inleidende hoofdstuk waarin de doelstelling, de uitvoering en het
beoordelingskader uiteengezet zijn, komen in de volgende hoofdstukken de
onderzoeksonderdelen Implementatie van de Europese Wetgeving (hoofdstuk 2),
Toezicht op productie- en verwatergebieden (hoofdstuk 3), Bemonsteringsschema’s
(hoofdstuk 4), Laboratoriumtesten (hoofdstuk 5) en Voedselveiligheid (hoofdstuk 6)
aan bod. Voor elk onderdeel worden de uitvoering van het onderzoek, de
bevindingen, conclusies en verbeterpunten weergegeven. Tenslotte zijn in hoofdstuk
7 de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten van de gehele evaluatie door TNO
Voeding samengevat.
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Implementatie van de Europese wet- en
regelgeving

2.1

Inleiding

De wet- en regelgeving die relevant is in het kader van de monitoring van
tweekleppige weekdieren is te verdelen in Europese en nationale (Nederlandse) weten regelgeving. De Europese wet- en regelgeving is, afhankelijk van het karakter,
direct (verordeningen en beschikkingen) of indirect (richtlijnen) van toepassing in de
Lidstaten door implementatie in de nationale wet- en regelgeving. Verordening en
beschikkingen hebben een algemene strekking. Zij zijn verbindend in al haar
onderdelen en direct van toepassing in elke Lidstaat. Een richtlijn is verbindend ten
aanzien van het te bereiken resultaat en daarmee indirect van toepassing voor elke
Lidstaat waarvoor zij bestemd is.
De beoordeling van de Europese en nationale wet- en regelgeving, relevant voor de
productie van tweekleppige weekdieren, was gericht op de onderstaande
onderzoeksvragen:
•
Implementatie van Europese wet- en regelgeving:
Zijn de uitvoeringsprotocollen een goede vertaling/implementatie van de
geldende Europese en nationale wetgeving?
Zijn er witte vlekken aan te geven?
Bij de beoordeling is nagegaan in hoeverre de wet- en regelgeving van de Europese
Unie in de nationale (Nederlandse) wet- en regelgeving en de uitvoeringsprotocollen
vertaald en geïmplementeerd is. Door deze werkwijze werd tegelijkertijd, zij het
indirect, de implementatie van de Nederlandse wet- en regelgeving in beide
protocollen onderzocht. Gezien de vraagstelling is het uitgangspunt bij deze
beoordeling een onderzoek naar een volledige vertaling en implementatie in beide
protocollen. Het Productschap Vis merkt hierbij op, dat deze protocollen geen
juridische bindende documenten zijn en slechts de relevante uitvoeringsafspraken
tussen de bevoegde instanties weergeven.
Als uitgangspunt voor dit onderzoek zijn de bijlagen “Relevante wet- en regelgeving”
uit de twee uitvoeringsprotocollen “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren
(versie jan./okt. 2003)” en Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren (versie dec. 2003)” genomen, waarin een opsomming is gegeven van
relevante richtlijnen, beschikkingen, verordeningen en besluiten.
In paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk wordt de Europese en nationale wet- en
regelgeving beschreven en de relevantie van de documenten voor het onderzoek
aangegeven. In paragraaf 2.3 wordt de beoordeling van de implementatie van deze
wet- en regelgeving per artikel beschreven. Voor elk artikel van een
wetgevingsdocument worden de bevindingen, eventuele witte vlekken en
aanbevelingen weergegeven. Tot slot worden in paragraaf 2.4 de belangrijkste
bevindingen en aanbevelingen samengevat.
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2.2

Beschrijving en relevantie van wet- en regelgeving

2.2.1

Europese wet- en regelgeving

RICHTLIJN 91/492/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren.1
Deze richtlijn is gewijzigd door Richtlijn 97/61/EG van de Raad van 20 oktober 1997 L
295 35 29.10.1997, Richtlijn 97/79/EG van de Raad van 18 december 1997 L 24 31
30.1.1998 en Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden C 241 21 29.8.1994
(aangepast door Besluit 95/1/EG, Euratom, EGKS van de Raad) L 1 1 1.1.1995.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bij deze beoordeling gebruikte
geconsolideerde versie van de richtlijn. Deze richtlijn vormt het belangrijkste
uitgangspunt voor de beoordeling.
RICHTLIJN 91/493/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserijproducten.2
Deze richtlijn is indirect van belang vanwege het algemene karakter. In de titel van de
richtlijn is het woord productie opgenomen, maar in de richtlijn zelf is niets
vastgelegd over productiegebieden en de verwatergebieden. Zij verwijst daarvoor
naar Richtlijn 91/492/EEG. Op basis van deze richtlijn zijn twee
uitvoeringsbeschikkingen uitgevaardigd, die wel van belang zijn voor het onderzoek:
Uitvoeringsbeschikking 93/25/EEG en Uitvoeringsbeschikking 97/275/EG, die de
eerstgenoemde wijzigt. Vanwege het algemene karakter, de verwijzing voor productie
naar richtlijn 91/492/EEG en de op grond van deze richtlijn uitgevaardigde
uitvoeringsbeschikkingen blijft richtlijn 91/493/EEG verder buiten beschouwing.
Uitvoeringsbeschikking 93/25/EEG houdende goedkeuring van behandelingen om de
ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en
zeeslakken te verhinderen. 3
Deze beschikking is gewijzigd door Uitvoeringsbeschikking 97/275/EG. Deze wijziging
is opgenomen in de bij deze beoordeling gebruikte geconsolideerde versie van deze
beschikking.
RICHTLIJN 79/923/EEG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater.4 Deze richtlijn
is gewijzigd door Richtlijn 91/692/EEG. Deze wijziging is opgenomen in de bij deze
beoordeling gebruikte geconsolideerde versie van deze richtlijn. De richtlijn zal op
termijn worden ingetrokken door Richtlijn 2000/60/EG vaststelling kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. De lidstaten hebben de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen voor het voldoen aan deze richtlijn uiterlijk op 22 december 2003 in
werking moeten laten treden. (Richtlijn 2000/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (PBEG 2000 L327/1).
Uitvoeringsbeschikking 2002/225/EG tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 91/492/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten en
analysemethoden voor bepaalde mariene biotoxines in tweekleppige weekdieren,
1

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (91/492/EEG) (PbEG 1991 L 268/1)

2

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van visserijproducten (91/493/EEG) (PbEG L 268/15)

3

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11 december 1992 houdende goedkeuring van behandelingen om
de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te
verhinderen (93/25/EEG) (PbEG L 16/22)

4

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater
(79/923/EEG) (PbEG L 281/47)
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stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.5 Deze beschikking is
gerectificeerd. Deze rectificatie is opgenomen in deze geconsolideerde versie van de
beschikking.
Uitvoeringsbeschikking 2002/226/EG tot instelling van speciale gezondheidscontroles
voor het verzamelen en verwerken van bepaalde tweekleppige weekdieren waarvan
het gehalte aan „amnesic shellfish poison” (ASP) de bij Richtlijn 91/492/EEG van de
Raad vastgestelde grenswaarde overschrijdt.6
Visserijproducten, aqua producten, pecten, pecten Maximus en pecten Jacobaeus
Het Productschap Vis geeft ter verduidelijking van de regelingen het volgende aan.
Richtlijn 91/493/EEG is van toepassing op visserijproducten, tenzij voor bepaalde
producten bijzondere communautaire wetgeving is. In casu is er bijzondere wetgeving
en wel voor levende tweekleppige weekdieren, vastgelegd in Richtlijn 91/492/EEG.
Volgens het productschap Vis vallen de tweekleppige weekdieren ‘pecten’ die geen
aqua cultuurproducten zijn, niet onder Richtlijn 91/492/EEG op grond van artikel 3, lid
1 a, Richtlijn 91/492/EEG. Zij vallen onder Richtlijn 91/493/EEG. Echter bij Beschikking
2002/226 is weer een uitzondering gemaakt voor de soorten pecten Maximus en
Jacobaeus. Zij vallen qua normstelling deels weer wel onder Richtlijn 91/492/EEG.
Nederland beschouwt echter pecten tot de zeevisserij en niet tot de aqua
cultuurproducten. Dat betekent, dat in Nederland aangelande pecten afkomstig uit
het buitenland rechtstreeks onder het regiem van de Warenwet vallen daar de in het
land van verzameling bevoegde autoriteit de verzameling regelt zoals het
Productschap Vis het voor Nederland regelt.
Protocollen hebben derhalve uitdrukkelijk geen betrekking op pecten, zoals ook in het
begin van de protocollen is aangegeven. Beschikking 2002/226/EG is deels in de
Warenwetregeling Visserijproducten en deels in de Verordening
gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 geïmplementeerd,
conform de verdeling van de onderwerpen waarop deze regelingen betrekking
hebben.
2.2.2
Wet- en regelgeving in de Lidstaat Nederland
De onder 2.2.1 beschreven Europese wet- en regelgeving behoort voor zover niet
direct van toepassing, geïmplementeerd te zijn in de volgende Nederlandse wet- en
regelgeving:
Warenwetbesluit Visserijproducten7 Dit besluit wordt niet genoemd in Bijlage 1 van
de uitvoeringsprotocollen. De laatste wijziging is van 19 augustus 2002.
Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren8 Deze regeling is
laatstelijk gewijzigd op 3 oktober 2003 en niet zoals in de protocollen is vermeld op 15
januari 1997.
Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 9 De
wijzigingen zijn in deze aldus geconsolideerde verordening opgenomen.
5

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 91/492/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten en analysemethoden voor bepaalde
mariene biotoxines in tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen
(2002/225/EG) (PbEG L 75/62)

6

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2002 tot instelling van speciale gezondheidscontroles voor
het verzamelen en verwerken van bepaalde tweekleppige weekdieren waarvan het gehalte aan
„amnesicshellfish poison” (ASP) de b? Richtl?n 91/492/EEG van de Raad vastgestelde grenswaarde
overschr?dt (PbEG 2002 L75/65)

7

BESLUIT van 25 januari 1995, Stb. 46, houdende het Warenwetbesluit Visserijproducten. Zoals laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 19 augustus 2002, Stb. 443.

8

REGELING van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 1995, nr.

DGVgz/VVP/L9570, Stcrt. 29 en 53, Warenwetregeling Visserijproducten en tweekleppige weekdieren,
zoals laatstelijk gewijzigd bij regeling van 3 oktober 2003, Stcrt. 197.
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Besluit aanwijzing productiegebieden 2004 Besluit10.
Besluit II vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren 11
Dit besluit is ongewijzigd.
Besluit erkenning verwatergebieden 2002 12 Dit besluit is meerdere keren gewijzigd.
De wijzigingen zijn opgenomen in dit geconsolideerde besluit.
Besluit van 3 november 1983, houdende regelen inzake kwaliteitsdoelstellingen en
metingen oppervlaktewateren 13
Uitvoeringsvoorschrift wijziging frequentie controle proces/zeewater in
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren (Brief RVV d.d. 11-8-1995 nr.
RVV/9513369) 14
Uitvoeringsvoorschrift aanvullende eisen proces/zeewater betreffende
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren (Brief RVV d.d. 30-11-1993 nr.
RVV/9318757) 15
Uitvoeringsvoorschrift meldingsplicht tweekleppige weekdieren van oorsprong uit
Ierland (Brief RVV d.d. 8-1-1997 nr. RVV/971194)16
Uitvoeringsvoorschrift meldingsplicht tweekleppige weekdieren van oorsprong uit
Zweden (Brief RVV d.d. 7-2- 1997 nr. RVV/973567)17

2.3

Beoordeling implementatie van relevante wet- en
regelgeving

2.3.1
Afbakening onderzoek
RICHTLIJN 91/492/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren, vormt in principe
de basis voor de nationale wet- en regelgeving in relatie tot tweekleppige
weekdieren. Aan de hand van de artikelen van deze richtlijn wordt de implementatie
in de nationale (Nederlandse) wet- en regelgeving besproken. De inhoud van de
Europese wet- en regelgeving stond daarbij niet ter discussie.

9

Vastgesteld door het bestuur van het Productschap Vis op 27 januari 2000. Gewijzigd bij Verordening I tot
wijziging van en aantal bepalingen in verordeningen van het Productschap Vis 2002, gepubliceerd in
het Verordeningenblad d.d. 28.03.2003. Laatstelijk gewijzigd bij Verordening I tot wijziging van de
Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000, gepubliceerd in het
Verordeningenblad d.d. 12.09.2003.

10

Besluit is vastgesteld door de voorzitter van het Productschap voor Vis en Visproducten op 13 augustus
2004.

11

Besluit is vastgesteld door de voorzitter van het Productschap Vis op 4 februari 1999.

12

Vastgesteld de voorzitter van het Productschap Vis heeft op 4 juni 2002.

13

Deze versie is geldig op 13-08-2004.

14

Dit document is alleen als papieren versie beschikbaar.

15

Dit document is alleen als papieren versie beschikbaar.

16

Dit document is alleen als papieren versie beschikbaar.

17

Dit document is alleen als papieren versie beschikbaar.
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De beoordeling heeft zich conform de vraagstelling gericht op de wet- en regelgeving
die betrekking heeft op het huidige monitoringssysteem van tweekleppige
weekdieren zoals vastgelegd in de twee uitvoeringsprotocollen: de
productiegebieden, verwatergebieden, zuiveringscentra en verzendingscentra. Weten regelgeving ten aanzien van vervoer en heruitzettingsgebieden is derhalve niet
meegenomen in het onderzoek (heruitzettingsgebieden zijn niet aangewezen binnen
Nederland).
De twee volgende Uitvoeringsvoorschriften die opgenomen zijn in de bijlage
“Relevante wet- en regelgeving” van de uitvoeringsprotocollen bleken niet van belang
te zijn voor de beoordeling:
Uitvoeringsvoorschrift meldingsplicht tweekleppige weekdieren van oorsprong
uit Ierland (Brief RVV d.d. 8-1-1997 nr. RVV/971194);
Uitvoeringsvoorschrift meldingsplicht tweekleppige weekdieren van oorsprong
uit Zweden (Brief RVV d.d. 7-2- 1997 nr. RVV/973567).
Beide voorschriften zijn uitgevaardigd door de Directeur RVV op grond van artikel 7
lid 2 sub b onder punt 2 Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van
dierlijke oorsprong.18 De regeling berust op een delegatie aan de Minister. Deze
delegatie is vastgelegd in artikel 4 Warenwetbesluit Gezondheidscontroles
levensmiddelen van dierlijke oorsprong.19 De regeling en het besluit worden niet
genoemd in de protocollen. Beide documenten zijn niet relevant voor dit onderzoek
daar zij alleen een schriftelijke meldingsplicht opleggen voor partijen tweekleppige
weekdieren die van oorsprong uit Ierland respectievelijk Zweden komen.
De overige documenten die in de betreffende bijlage van de uitvoeringsprotocollen
genoemd worden, zijn allen in meer of mindere mate relevant voor het onderzoek en
worden hieronder per artikel besproken.
2.3.2
Beoordeling RICHTLIJN 91/492/EEG
RICHTLIJN 91/492/EEG tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren.20
Artikel 1
Artikel 1 betreft het vaststellen van gezondheidsvoorschriften voor de productie en
het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren bestemd voor
rechtstreekse menselijke consumptie of voor consumptie na verwerking. De richtlijn
is, met uitzondering van de bepalingen inzake de zuivering, van toepassing op
stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.
Bevindingen:
Artikel 1 is geïmplementeerd in (1) het Warenwetbesluit Visserijproducten, (2) de
Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren,(3) de Verordening
gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000, (4) het Besluit
aanwijzing productiegebieden 2004, (5) het Besluit II vaststelling registratiedocument
vervoer levende tweekleppige weekdieren, (6) het Besluit erkenning verwatergebieden
2002,(7) het Besluit van 3 november 1983, houdende regelen inzake
kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren, (8) het
Uitvoeringsvoorschrift wijziging frequentie controle proces/zeewater in
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren, en in (9) het
Uitvoeringsvoorschrift aanvullende eisen proces/zeewater betreffende
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren.
18

REGELING van de Minsiter van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 1994, Stcrt. 245, zoals
laatstelijk gewijzigd bij regeling van 8 juli 2002, Stcrt. 127.

19

BESLUIT van 29 november 1994, Stb. 872.

20

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie
en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (91/492/EEG) (PbEG 1991 L 268/1)
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Het artikel is eveneens opgenomen in het Protocol “Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren (versie jan./okt. 2003)” en in het Protocol “Toxinevormende
algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren (versie dec. 2003)”.
Artikel 2
Artikel 2 geeft een groot aantal definities.
Bevindingen:
Als alle wet- en regelgeving gezamenlijk wordt beschouwd, dan is alleen de definitie
van artikel 2 lid 17 (17. invoer) in geen enkel document opgenomen. Geen enkel
document geeft alle definities weer. Veel documenten verwijzen naar andere
regelgeving.
Het verdient aanbeveling om in een document van hogere orde, zoals het
Warenwetbesluit Visserijproducten of de Warenwetregeling visserijproducten en
tweekleppige weekdieren, alle definities op te nemen waarnaar alle andere
regelgeving verwijst.
Het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (versie jan./okt. 2003)”
en het Protocol “Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren (versie dec. 2003)” vermelden geen definities maar verwijzen in het
algemeen naar de Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren
en de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000.
Echter geen van beide documenten geven alle definities weer.
Artikel 3
Artikel 3 lid 1a stelt eisen ten aanzien van productiegebieden, lid 1d eisen ten aanzien
van erkenning verzendingscentra of zuiveringscentra, lid 1e eisen ten aanzien van
levende tweekleppige weekdieren, lid 1f geeft aan de controle van de
volksgezondheid en toezicht op de productie, lid 1g eisen ten aanzien van de
verpakking, lid 1h eisen ten aanzien van bewaring en opslag, en lid 1i eisen ten
aanzien van het merken van zendingen.
De volgende leden van artikel 3 zijn zoals aangegeven onder 2.3.1 niet meegenomen
in het onderzoek: 1b eisen ten aanzien van verzamelen en vervoer, en 1c eisen ten
aanzien van heruitzetting.
Artikel 3 lid 2 stelt eisen aan levende tweekleppige weekdieren bestemd voor verdere
verwerking. Artikel 3 lid 2 verwijst naar lid 1 en voor eisen aangaande verdere
behandeling naar Richtlijn 91/493/EEG.
Bevindingen:
Artikel 3 lid 1a juncto Bijlage Hoofdstuk I betreft eisen ten aanzien van
productiegebieden en is geïmplementeerd in Hoofdstuk II, Productiegebieden, Artikel 4
Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 en in
de beide protocollen.
Artikel 3 lid 1d juncto Bijlage Hoofdstuk IV betreft eisen voor de erkenning van de
verzendingscentra of zuiveringscentra en is:
deels geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Visserijproducten:
zuiveringscentra moeten zijn erkend voor behandelen et cetera. Er zijn geen eisen
vastgelegd.
grotendeels geïmplementeerd in de Warenwetregeling visserijproducten en
tweekleppige weekdieren met uitzondering van Paragraaf I, paragraaf III.1, III.5,
III.8 eerste zin, IV.3 laatste zin en V Bijlage Hoofdstuk IV, en
beperkt geïmplementeerd in de Verordening gezondheidsvoorschriften levende
tweekleppige weekdieren 2000. De in de warenwetregeling ontbrekende te
implementeren regelgeving is in deze verordening geïmplementeerd (Paragraaf I,
paragraaf III.1, III.5, III.8 eerste zin, IV.3 laatste zin en V Bijlage Hoofdstuk IV).
Gezamenlijk vormt de implementatie in het besluit, de regeling en de verordening een
volledige implementatie, maar implementatie in de protocollen ontbreekt.
Implementatie in de protocollen is echter niet relevant daar de protocollen geen
betrekking hebben op de erkenning van verzendingscentra en zuiveringscentra.
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Artikel 3 lid 1e juncto Bijlage Hoofdstuk V betreft eisen ten aanzien van levende
tweekleppige weekdieren en is geïmplementeerd in:
artikelen 6 en 7 Warenwetbesluit Visserijproducten, maar in algemene termen en
ten behoeve van het opdragen van het uitvaardigen van verdere regelgeving,
artikel 19 lid 1a juncto Bijlage VIII. Warenwetregeling visserijproducten en
tweekleppige weekdieren. De volgende eisen van Hoofdstuk V zijn niet
opgenomen: 4. verontreiniging met toxische of schadelijke bestanddelen en 5. het
maximum gehalte aan radionucleïden,
het Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (versie 2003), in
Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 Sanitaire controle productiegebieden, in Hoofdstuk 3,
paragraaf 3.2 Sanitaire controle verwatergebieden en in Bijlage II Relevante
normen en eisen. De implementatie in het protocol lijkt echter niet volledig daar
tweekleppige weekdieren gereed voor rechtstreekse menselijke consumptie alleen
geanalyseerd worden op Salmonellae en faecale coliformen. Niet vermeld is dat
Levende tweekleppige weekdieren, bestemd voor rechtstreekse menselijke
consumptie, aan de volgende eisen moeten voldoen: 1. Zij moeten er vers en
levend uitzien; de schelpen moeten vrij zijn van vuil, de dieren moeten adequaat
reageren op beklopping en een normale hoeveelheid lichaamsvocht bevatten, 4.
Levende tweekleppige weekdieren mogen niet in zodanige mate zijn
verontreinigd met natuurlijke of door milieuverontreiniging aanwezige toxische
of schadelijke bestanddelen, als bedoeld in de bijlage van Richtlijn 79/923/EEG,
dat de volgens de berekeningen bij consumptie opgenomen hoeveelheden de
aanvaardbare dagelijkse dosis (ADI) voor de mens overschrijden of de smaak van
de weekdieren erdoor kan worden aangetast. 5. De radionucleïdegehalten mogen
niet hoger liggen dan de door de Gemeenschap vastgestelde maximumgehalten
voor levensmiddelen. Deze eisen zijn alleen in Bijlage II van het protocol onder 3.5
opgenomen als redenen voor sluiting zonder declasseringsmogelijkheid.
het Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 Fytoplankton en biotoxine controle
productiegebieden en in Bijlage II Relevante normen en eisen. De implementatie
betreft de bemonstering van en analyse op fytoplankton en de mariene,
biotoxines DSP, ASP en PSP.
Artikel 3 lid 1e juncto Bijlage Hoofdstuk V is versnipperd geïmplementeerd in
diverse regelgeving. De implementatie is niet volledig in de protocollen. De
volgende eisen van Hoofdstuk V zijn hierin niet opgenomen: 4 verontreiniging
met toxische of schadelijke bestanddelen en 5. het maximum gehalte aan
radionucleïden.
Artikel 3 lid 1f juncto Bijlage Hoofdstuk VI betreft de controle van de volksgezondheid
en toezicht op productie en is in grote lijnen in de onderzochte wet- en regelgeving
geïmplementeerd in:
Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren: Hoofdstuk 1 Algemeen
paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3, Hoofdstuk 2 Productiegebieden paragraaf 2.3,
Hoofdstuk 3 Verwatergebieden paragraaf 3.2 en Bijlage II Relevante normen en
eisen,
Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren:
Hoofdstuk 1 Algemeen paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3, Hoofdstuk 2 Productiegebieden
paragraaf 2.3, Hoofdstuk 3 Fase 0 paragraaf 3.1, Hoofdstuk 4 Fase 1 paragraaf 4.1
en Hoofdstuk 5 Fase 2 paragraaf 5.1 en Bijlage II
Uitvoeringsvoorschrift wijziging frequentie controle proces/zeewater in
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren (Brief RVV d.d. 11-8-1995 nr.
RVV/9513369): frequentie van monstername, en
Uitvoeringsvoorschrift aanvullende eisen proces/zeewater betreffende
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren (Brief RVV d.d. 30-11-1993
nr. RVV/9318757): norm, frequentie en registratie van monstername.
Artikel 3 lid 1g juncto Bijlage Hoofdstuk VII betreft verpakking en is in de onderzochte
wet- en regelgeving geïmplementeerd in artikel 19 lid 1 b juncto Bijlage IX
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Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren, maar niet in de
protocollen.
Implementatie in het Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren lijkt
niet relevant, daar verpakking onder het HACCP systeem van de verzendingscentra valt
en niet onder de in de protocollen vastgelegde monitoring.
Artikel 3 lid 1h juncto Bijlage Hoofdstukken VIII en IX betreft bewaring en opslag en
vervoer vanuit het verzendingscentrum en is in de onderzochte wet- en regelgeving
geïmplementeerd in de Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige
weekdieren: artikel 19 lid 1 c en d juncto bijlagen X en XI, maar niet in de protocollen.
Implementatie in het Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren lijkt
niet relevant, daar bewaring, opslag en vervoer vanuit het verzendingscentrum onder
het HACCP systeem van de verzendingscentra valt en niet onder de in de protocollen
vastgelegde monitoring.
Artikel 3 lid 1i juncto Bijlage Hoofdstuk X betreft het merken van zendingen en is in de
onderzochte wet- en regelgeving geïmplementeerd in de Warenwetregeling
visserijproducten en tweekleppige weekdieren: artikel 19 lid 1 e juncto bijlage XII.,
maar niet in de protocollen. Implementatie in het Protocol Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren lijkt niet relevant, daar het merken van zendingen onder het
HACCP systeem van de verzendingscentra valt en niet onder de in de protocollen
vastgelegde monitoring.
Artikel 3 lid 2 stelt eisen aan levende tweekleppige weekdieren bestemd voor verdere
verwerking en behandeling. Artikel 3 lid 2 verwijst naar lid 1 en voor eisen aangaande
verdere behandeling naar Richtlijn 91/493/EEG. De implementatie van lid 1 is
hierboven behandeld. De eisen in Richtlijn 91/493 EEG zijn terug te vinden in de
regelgeving gebaseerd op Richtlijn 91/492/EEG.
Artikel 4
Artikel 4 heeft betrekking op het toezicht bij de productie, verzending en zuivering en
in de handel brengen opdat aan de eisen van de richtlijn wordt voldaan door bij die
activiteiten betrokken personen.
Bevindingen:
Artikel 4 is in delen geïmplementeerd in (1) het Warenwetbesluit Visserijproducten
(verbodsbepaling),(2) de Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige
weekdieren (alleen zuiveringscentra en verzendingscentra, niet productie- en
verwatergebieden), (3) Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige
weekdieren 2000 (aanwijzen en sluiten gebieden, bevoegdheid tot erkenning
verwatergebieden),(4) het Besluit aanwijzing productiegebieden 2004 (aanwijzing
productiegebieden), (5) Besluit erkenning verwatergebieden 2002 (erkennen
verwatergebieden), (6) Besluit van 3 november 1983, houdende regelen inzake
kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren (onderzoek
schelpdierwater), (6)
Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (monstername in
productiegebieden en verwatergebieden, monsteronderzoek, normen en eisen,
sluiten/declasseren), (7) Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende
tweekleppige weekdieren (monstername in productiegebieden, normen en eisen,
activiteiten bij overschrijding norm), (8) Uitvoeringsvoorschrift wijziging frequentie
controle proces/zeewater in verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren
(verzendingscentra: frequentie monstername verwater-water), en (9)
Uitvoeringsvoorschrift aanvullende eisen proces/zeewater betreffende
verzendingscentra levende tweekleppige weekdieren (verzendcentra: norm, frequentie
en registratie monstername proceswater).
De implementatie van artikel 4 in meerdere besluiten, regelingen en verordeningen
maakt de implementatie niet overzichtelijk. Het verdient aanbeveling om artikel 4
nagenoeg volledig te implementeren in een regeling van hogere orde en in de lagere
regelgeving hiernaar te verwijzen.
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Artikel 5
Artikel 5 lid 1 heeft betrekking op erkenning van verzendingscentra en
zuiveringscentra.
Artikel 5 lid 2 heeft betrekking op het aanleggen van een lijst van productie- en
heruitzettingsgebieden en het toezicht op deze gebieden.
Artikel 5 lid 3 heeft betrekking op het verbieden van produceren en verzamelen.
Bevindingen:
Artikel 5 lid 1 is geïmplementeerd ten aanzien van de erkenning van
verzendingscentra en zuiveringscentra in delen, bevoegdheden en taken, in het
Warenwetbesluit Visserijproducten (verlenen van bevoegdheden) en in de
Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren (erkenning
inrichtingen, erkenning zuiveringscentra, erkenning verzendingscentra).
De inspectie en controle door een bevoegde instantie is niet geïmplementeerd. De
erkenning en de inspectie en controle door een bevoegde instantie is niet opgenomen
in de protocollen.
Artikel 5 lid 2 is geïmplementeerd in (1) Verordening gezondheidsvoorschriften
levende tweekleppige weekdieren 2000: productiegebieden, verlenen bevoegdheid en
vaststellen, en heruitzettingsgebieden, verlenen bevoegdheid erkennen, (2) Besluit
aanwijzing productiegebieden 2004: aanwijzen productiegebieden, en in (3) Protocol
Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren: vermelden van productiegebieden
en verwatergebieden (2003), en (4) Protocol Toxinevormende algen en biotoxine
levende tweekleppige weekdieren (2003): vermelden van productiegebieden.
De in lid 2b opgenomen regelgeving met betrekking tot toezicht is geïmplementeerd in
artikel 4 lid 7 Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige
weekdieren 2000 en de wet- en regelgeving, en in de protocollen. De status van deze
protocollen is een vastleggingsdocument waarin uitvoeringsafspraken zijn vastgelegd.
Artikel 5 lid 3 is geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Visserijproducten: algemeen
verbodsartikel, en in de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige
weekdieren 2000: productiegebieden, verwatergebieden, heruitzettingsgebieden:
verlenen bevoegdheid, vaststellen/erkennen, verbieden.
Het is eveneens opgenomen in het Protocol Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren: productiegebieden, verwatergebieden, zuiveringscentra,
verzendingscentra, sluiten en declasseren, en in het Protocol Toxinevormende algen en
biotoxine levende tweekleppige weekdieren: productiegebieden, fasen 0 – 2,
maatregelen en sluiting.
Artikel 6
Artikel 6 heeft betrekking op de controle door afgevaardigden van de Europese Unie
van de nationale controle door de betreffende Lidstaat en valt om die reden buiten
het kader van het onderzoek.
Artikel 7
Dit artikel verwijst en wijzigt de Richtlijn 89/662/EEG 21. Deze laatste richtlijn heeft
betrekking op veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer en
draagt de Lidstaten het verrichten van controles bij import in een Lidstaat. Zij is niet
van directe toepassing op de monitoring van productiegebieden, verwatergebieden,
zuiveringscentra en verzendingscentra en valt om die reden buiten het kader van het
onderzoek.

21

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire
handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (89/662/EEG) (PbEG
1989 L 395/13)
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Artikel 8 en verder
De artikelen 8 en verder hebben betrekking op Invoer uit derde landen en
Slotbepalingen en zijn niet relevant voor dit onderzoek.
2.3.3

Beoordeling van Uitvoeringsbeschikking 93/25/EEG

Uitvoeringsbeschikking 93/25/EEG houdende goedkeuring van behandelingen om de
ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en
zeeslakken te verhinderen. Geconsolideerd.22
Artikel 1
Artikel 1 heeft betrekking op goedgekeurde behandelingen die vermeld worden in de
Bijlage.
Bevindingen:
Conform artikel 2 richt deze beschikking zich tot de Lidstaten. Artikel 1 en de bijlage
van deze beschikking vallen onder het algemeen verbodsartikel, artikel 2
Warenwetbesluit Visserijproducten. De beschikking is geïmplementeerd in Hoofdstuk
IV van Bijlage II Warenwetregeling Visserijproducten, tweekleppige weekdieren,
slakken en kikkerbillen, maar niet in de protocollen. Gezien het karakter van dit
regelgevingdocument, een beschikking, is implementatie in nationale wet- en
regelgeving niet altijd vereist. Wel mag een opname van deze beschikking worden
verwacht die meer is dan alleen een vermelding in de Bijlage I van de beide
uitvoeringsprotocollen.
2.3.4

Beoordeling van Richtlijn 79/923/EEG

Richtlijn 79/923/EEG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater.23
Artikelen 1, 2 en 3 en bijlage
Artikel 1 geeft aan dat deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van
schelpdierwater en van toepassing is op de kustwateren en brakke wateren, die door
de Lidstaten zijn aangewezen als bescherming of verbetering behoevende ten einde
geschikt te zijn voor het leven en de groei van schelpdieren (weekdieren behorende
tot de plaatkieuwigen en buikpotigen) en aldus bij te dragen tot een goede kwaliteit
van de schelpdierproducten die bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke
consumptie.
Artikel 2 geeft parameters die van toepassing zijn en verwijst naar de bijlage.
Artikel 3 draagt de Lidstaten op waarden vast te stellen voor de in de bijlage
opgenomen parameters. Daarbij mogen door de Lidstaten geen waarden opgesteld
worden die minder streng zijn dan in de Bijlage aangegeven.
Bevindingen:
Artikelen 1, 2 en 3 en bijlage zijn geïmplementeerd in het Besluit van 3 november 1983,
houdende regelen inzake kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren:
paragraaf 4 Schelpdierwater, artikelen 7 en 8 en bijlagen IV en V.
De genoemde artikelen en bijlage zijn geïmplementeerd in het Protocol Sanitaire eisen
levende tweekleppige weekdieren (versie 2003) in Hoofdstuk 4 Zuiveringscentra,
paragraaf 4.2 juncto Bijlage 3, paragraaf 2.2 Eisen water van productie- en
verwatergebieden (de eisen van Richtlijn 79/923/EEG worden hier aangehaald, zij het
minder verfijnd). In het protocol wordt echter niet duidelijk naar deze bijlage
verwezen.

22

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11 december 1992 houdende goedkeuring van behandelingen om
de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te
verhinderen (93/25/EEG) (PbEG L 16/22)

23

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater
(79/923/EEG) (PbEG L 281/47)
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Zij zijn niet geïmplementeerd in het Protocol Toxinevormende algen en biotoxine
levende tweekleppige weekdieren (versie 2003), daar deze betrekking heeft op
toxinevormende algen, die niet in de betreffende artikelen worden genoemd.
Artikel 4
Artikel 4 draagt Lidstaten op schelpdierwateren aan te wijzen.
Zie voor bevindingen §3.3.2 Artikel 5, de implementatie van artikel 5 lid 2 van Richtlijn
91/492/EEG.
Artikelen 5 t/m 14
De onderwerpen van deze artikelen en bijlage hebben betrekking op het opstellen
van programma’s door de Lidstaten (naast de monitoring) ten einde de
verontreiniging te verminderen en er zorg voor te dragen dat de aangewezen
wateren binnen zesjaar na de aanwijzing voldoen aan bepaalde waarden. Zij vallen
daarmee buiten het kader van het onderzoek.
2.3.5

Beoordeling van Uitvoeringsbeschikking 2002/225/EG

Uitvoeringsbeschikking 2002/225/EG tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 91/492/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten en
analysemethoden voor bepaalde mariene biotoxines in tweekleppige weekdieren,
stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.24 Geconsolideerd.
Artikelen 1 t/m 6 en bijlage
Artikel 1 draagt het stellen van normen op voor mariene biotoxines van het
“Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP)”-complex (“okadaic acid” en Dinophysistoxines),
yessotoxines, pectenotoxines en azaspiracides, en de analysemethoden voor detectie.
Artikel 2 geeft een norm voor “okadaic acid”, dinophysistoxines en pectenotoxines
tezamen. Artikel 3 geeft een norm voor yessotoxines, artikel 4 voor azaspiracides en
artikel 5 geeft een referentiemethode aan. In artikel 6 staat vermeld dat deze
beschikking is gericht tot de Lidstaten. In de Bijlage worden de analysemethoden
omschreven.
Bevindingen:
Artikelen 1 t/m 5 en bijlage zijn geïmplementeerd in (1) het Warenwetbesluit
Visserijproducten: beperkt tot delegatie aan de Minister tot nadere regelgeving, (2) in
de Warenwetregeling visserijproducten en tweekleppige weekdieren: in artikelen 11,
12, met name in artikel 19 en bijlage VIII en gedeeltelijk in (3) de Verordening
gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000.
De artikelen en bijlage zijn opgenomen in het Protocol Toxinevormende algen en
biotoxine levende tweekleppige weekdieren (versie 2003), maar niet in het Protocol
Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (versie 2003), daar deze betrekking
heeft op bacteriologische besmettingen, die niet in de betreffende artikelen worden
genoemd.
2.3.6

Beoordeling van de Uitvoeringsbeschikking 2002/226/EG

Uitvoeringsbeschikking 2002/226/EG tot instelling van speciale gezondheidscontroles
voor het verzamelen en verwerken van bepaalde tweekleppige weekdieren waarvan
het gehalte aan „amnesic shellfish poison” (ASP) de bij Richtlijn 91/492/EEG van de
Raad vastgestelde grenswaarde overschrijdt.25
24

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 91/492/EEG van de Raad wat betreft de maximumgehalten en analysemethoden voor bepaalde
mariene biotoxines in tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen
(2002/225/EG) (PbEG L 75/62)

25

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2002 tot instelling van speciale gezondheidscontroles
voor het verzamelen en verwerken van bepaalde tweekleppige weekdieren waarvan het gehalte aan
„amnesicshellfish poison” (ASP) de bij Richtlijn 91/492/EEG van de Raad vastgestelde grenswaarde
overschrijdt (PbEG 2002 L75/65)
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Artikelen 1 t/m 3 en bijlage
Artikel 1 lid 1 geeft de mogelijkheid om het verzamelen van tweekleppige weekdieren
van de soorten Pecten maximus en Pecten jacobaeus met een zeker hoger gehalte aan
„domoic acid” (DA) toe te staan. Artikel 1 lid 2 geeft voor het voldoen aan lid 1 eisen
aan. Artikel 2 geeft een testverplichting aan. Evenals wanneer bepaalde delen moeten
worden vernietigd. Artikel 3 maakt herziening van bovenstaande bepalingen mogelijk
op basis van wetenschappelijke vooruitgang. In artikel 4 staat vermeld dat deze
beschikking is gericht tot de Lidstaten. De Bijlage geeft beperkingen aan ten aanzien
van het verzamelen van de soorten Pecten maximus en Pecten jacobaeus en draagt de
verplichting tot controle op aan bevoegde instanties.
Bevindingen:
Artikelen 1 t/m 3 en bijlage zijn deels in de Warenwetregeling Visserijproducten en
deels in de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren
2000 geïmplementeerd en wel afhankelijk van het betreffende onderwerp. De
artikelen en de bijlage zijn echter niet in de protocollen geïmplementeerd. Als pecten
(Maximus en pecten Jacobaeus) gerekend mogen worden tot producten van de
zeevisserij dan is een implementatie niet noodzakelijk in beide protocollen. Als zij
daartoe niet behoren, dan mag een implementatie in het Protocol Toxinevormende
algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren worden verwacht en wel als
uitzondering op de bestaande regel.

2.4

Conclusies en aanbevelingen

In het algemeen kan gesteld worden dat de Europese wet- en regelgeving ten aanzien
van tweekleppige weekdieren redelijk goed geïmplementeerd is in de nationale weten regelgeving en uitvoeringsprotocollen. Onderstaande punten verdienen echter
aandacht.
2.4.1

Implementatie van Europese wet- en regelgeving

1.

Artikel 3 lid 1e van RICHTLIJN 91/492/EEG is niet volledig geïmplementeerd in de
nationale wet- en regelgeving. Dit artikel stelt eisen ten aanzien van levende
tweekleppige weekdieren bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie. De
volgende eisen van Hoofdstuk V waarnaar het artikel verwijst, zijn niet
opgenomen: 4. verontreiniging met toxische of schadelijke bestanddelen, als
bedoeld in Richtlijn 79/923/EEG en 5. het maximum gehalte aan radionucleïden.
Deze eisen zijn beperkt opgenomen in het protocol “Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren (versie 2003)”, namelijk in bijlage II onder 3.5 als
redenen voor sluiting zonder declasseringsmogelijkheid.

2.

De inspectie en controle van verzendings- en zuiveringscentra door een bevoegde
instantie, artikel 5 lid 1 van RICHTLIJN 91/492/EEG, is niet in de onderzochte
nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd. De in artikel 5 lid 2b
opgenomen regelgeving met betrekking tot toezicht op productiegebieden is
geïmplementeerd in artikel 4 lid 7 Verordening gezondheidsvoorschriften levende
tweekleppige weekdieren 2000 en in de twee uitvoeringsprotocollen. De status
van deze protocollen is een vastleggingsdocument waarin uitvoeringsafspraken
zijn vastgelegd.

3.

Uitvoeringsbeschikking 93/25/EEG houdende goedkeuring van behandelingen om
de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren
en zeeslakken te verhinderen, is geïmplementeerd in Hoofdstuk IV van Bijlage II
Warenwetregeling Visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en
kikkerbillen, maar niet in de twee uitvoeringsprotocollen. Gezien het karakter van
dit regelgevingsdocument, een beschikking, is implementatie in nationale wet- en
regelgeving niet altijd vereist. Wel mag een opname van deze beschikking
worden verwacht die meer is dan alleen een vermelding in Bijlage I “Relevante
wet- en regelgeving” van de beide uitvoeringsprotocollen.
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4.

Als alle wet- en regelgeving gezamenlijk wordt beschouwd, dan is alleen de
definitie van artikel 2 lid 17 “invoer” in geen enkel document opgenomen.
Het gebruik van termen en definities is niet altijd eenduidig, het woord
verzendingscentra bijvoorbeeld komt ook voor als verzendcentra. Aanbevolen
wordt om de terminologie en definities te gebruiken uit Artikel 2 van RICHTLIJN
91/492/EEG.
Geen enkel document van de nationale wet- en regelgeving geeft alle definities
weer. Het verdient aanbeveling om in een document van hogere orde zoals het
Warenwetbesluit Visserijproducten of de Warenwetregeling Visserijproducten en
tweekleppige weekdieren, alle definities op te nemen waarnaar alle andere
regelgeving verwijst.

2.4.2
Uitvoeringsprotocollen
1. In §2.2 van Bijlage II van het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren (2003)”, zijn de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van
schelpdierwater opgenomen volgens RICHTLIJN 79/923/EEG. In het protocol zelf
wordt in Hoofdstuk 4 “Zuiveringscentra” alleen op indirecte wijze naar deze
bijlage verwezen voor de eisen die gesteld worden aan schoon zeewater.
Uitvoeringsafspraken die mogelijk gemaakt zijn ten behoeve van het toezicht op
schelpdierwater zijn niet duidelijk in het Protocol vastgelegd.
2.

In artikel 2 van RICHTLIJN 91/492/EEG wordt een definitie voor “schoon zeewater”
gegeven, “proceswater” wordt in deze richtlijn niet genoemd of gedefinieerd. In
het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (2003)” worden in
hoofdstuk 4 “Zuiveringscentra” beide begrippen genoemd, maar niet duidelijk
gedefinieerd. In hoofdstuk 5 “Verzendingscentra” wordt alleen over
“proceswater” gesproken. Om verwarring en verkeerd gebruik tegen te gaan,
verdient het aanbeveling in het protocol duidelijk aan te geven wat met beide
“soorten” water bedoeld wordt. De norm voor “proceswater” dat gebruikt wordt
voor de verwatering van levende tweekleppige weekdieren in zuiverings- en
verzendingscentra, wordt niet voorgeschreven door een Europese richtlijn, maar
door nationale wet- en regelgeving. Volgens RICHTLIJN 91/492/EEG dient het
“proceswater” voor zuivering schoon zeewater te zijn en zou het daarom moeten
voldoen aan de eisen die voor schoon zeewater gesteld worden.

3.

Het Warenwetbesluit Visserijproducten wordt niet genoemd in Bijlage I
“Relevante wet- en regelgeving” van het Protocol “Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren (versie 2003)” en evenmin in de overeenkomstige
bijlage van het “Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende
tweekleppige weekdieren (versie 2003)”. Het verdient aanbeveling dit
Warenwetbesluit op te nemen, daar het van belang is voor de monitoring van
tweekleppige weekdieren, die is vastgelegd in de protocollen, vanwege onder
andere verbodsartikelen en definities.

4.

De Warenwetregeling Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke
oorsprong en het Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van
dierlijke oorsprong worden niet genoemd in Bijlage I “Relevante wet- en
regelgeving” van het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren
(2003)” en evenmin in de overeenkomstige bijlage van het Protocol
“Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren (versie
2003)”. Het verdient aanbeveling dit Warenwetbesluit en de regeling op te
nemen. Weliswaar leggen zij alleen een meldingsplicht op voor tweekleppige
weekdieren van oorsprong uit Ierland respectievelijk Zweden, maar deze
weekdieren kunnen mogelijk terechtkomen in gebieden waarop de protocollen
van toepassing zijn.

5.

Uitvoeringsbeschikking 2002/226/EG tot instelling van speciale
gezondheidscontroles voor het verzamelen en verwerken van bepaalde
tweekleppige weekdieren waarvan het gehalte aan „amnesic shellfish poison”
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(ASP) de bij Richtlijn 91/492/EEG van de Raad vastgestelde grenswaarde
overschrijdt, is niet in de protocollen geïmplementeerd. Als Pecten (Maximus en
pecten Jacobaeus) gerekend mogen worden tot producten van de zeevisserij dan
is een implementatie ook niet noodzakelijk. Als zij daartoe niet behoren, mag een
implementatie in het Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende
tweekleppige weekdieren verwacht worden en wel als uitzondering op de
bestaande regel.
6.

30

De pagina’s van de beide uitvoeringsprotocollen zijn niet genummerd. Als datum
van uitgifte van het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren”
wordt op de titelpagina aangegeven “januari 2003”, terwijl in de voettekst op de
pagina’s van het protocol “oktober 2003” of “januari 2003” wordt vermeld.
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3

Monitoring van productie- en
verwatergebieden

3.1

Inleiding

De gebieden die in Nederland aangewezen zijn als productiegebieden, zijn gebieden
waar van nature al tweekleppige weekdieren voorkwamen en kweek plaatsvond.Ten
behoeve van de controle op de productie van tweekleppige weekdieren, zijn een
aantal van deze gebieden in het verleden (1995) onderverdeeld in compartimenten op
basis van hydrografische kenmerken.
De verwatergebieden, bestemd voor het verwateren van levende tweekleppige
weekdieren, liggen in de compartimenten D en E van de Oosterschelde (bijlage 1).
Oesterputten worden gebruikt voor het verwateren van oesters en hebben dezelfde
status als verwatergebieden. De functie van deze gebieden en putten is te omschrijven
als die van een “nat pakhuis”. In deze gebieden liggen de levende tweekleppige
weekdieren gereed voor de handel “opgeslagen”. De verwatergebieden zijn
onderverdeeld in verwaterpercelen.
Eén van de doelstellingen van deze evaluatiestudie was de onderbouwing van de
huidige indeling van de productiegebieden (incl. verwatergebieden) te beoordelen.
De gebiedsbemonstering die is vastgelegd in de uitvoeringsprotocollen is gebaseerd
op de traditionele manier van mosselen kweken, de bodemcultuur. Of de huidige
gebiedsmonitoring volstaat voor alternatieve kweekmethode(n) zoals de hangcultuur,
is de vraag.
Ook de gebiedsbemonstering zelf staat ter discussie. In het verleden is gedurende 2
jaar naast de gebiedsmonitoring een pontonbemonstering uitgevoerd om na te gaan
of de monstername van partijen die aangeboden worden op de veiling, de
monstername in de productiegebieden zou kunnen vervangen.
De beoordeling van het toezicht op de productie- en verwatergebieden van
tweekleppige weekdieren was binnen dit deel van de evaluatie gericht op de
volgende onderzoeksvragen:
•

3.2

Toezicht op de productie- en verwatergebieden:
In hoeverre is het gehanteerde classificatiesysteem en de geografische
onderverdeling van productie- en verwatergebieden gebaseerd op
hydrografische kenmerken voldoende onderbouwd?
In hoeverre wordt er op de juiste plaatsen bemonsterd?
Wat is de plaats van de hangculturen binnen het huidige
monitoringssysteem?
Is het mogelijk de gebiedsbemonstering te vervangen door
pontonbemonstering?

Achtergrond

Productie- en verwatergebieden
In RICHTLIJN 91/492/EEG wordt een productiegebied als volgt gedefinieerd: “een
gebied in zee, in een lagune of in een estuarium waarin zich hetzij natuurlijk gronden
voor tweekleppige weekdieren, hetzij gebieden die worden gebruikt voor de kweek
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van tweekleppige weekdieren bevinden en waar levende tweekleppige weekdieren
worden verzameld”. In deze richtlijn wordt tevens een definitie voor
heruitzettingsgebieden gegeven, bestemd voor de natuurlijke zuivering van levende
tweekleppige weekdieren. In Nederland heeft men er destijds voor gekozen om geen
heruitzettingsgebieden aan te wijzen. Reden hiervoor was dat alle productiegebieden
in Nederland als A-gebied geclassificeerd zijn. Levende tweekleppige weekdieren
afkomstig uit A-gebieden zijn in principe gereed voor rechtstreekse consumptie.
Levende tweekleppige weekdieren afkomstig uit B-gebieden dienen of behandeld te
worden in een zuiveringscentrum of heruitgezet te worden in de daarvoor
aangewezen gebieden. Voor levende tweekleppige weekdieren afkomstig uit Cgebieden geldt dat deze pas in de handel mogen worden gebracht na langdurige
heruitzetting eventueel in combinatie met zuivering of na een intensieve zuivering.
Een alternatief voor het zuiveren of heruitzetten van levende tweekleppige
weekdieren gebieden afkomstig uit B- en C-gebieden is een effectieve behandeling
van de weekdieren (verhitting). In de bijlage van RICHTLIJN 93/25/EEG worden hiertoe
goedgekeurde behandelingen vermeld die verhinderen dat pathogene microorganismen tot ontwikkeling komen in de tweekleppige weekdieren.
Een gebied wordt aangewezen als productiegebied A indien de levende tweekleppige
weekdieren die afkomstig zijn uit dit gebied voldoen aan de in RICHTLIJN 91/492/EEG
gestelde eisen (zie Bijlage 4).
RICHTLIJN 91/492/EEG geeft aan dat de ligging en grenzen van de productiegebieden
door de bevoegde instantie moeten worden vastgesteld, zodat in het geval van
Nederland kan worden bepaald in welke gebieden levende tweekleppige weekdieren
voor rechtstreekse consumptie mogen worden verzameld.
In Nederland zijn naast productiegebieden ook verwatergebieden aangewezen.
Aangezien het aanwijzen van verwatergebieden geen Europese, maar alleen een
Nederlandse aangelegenheid is, zijn deze gebieden in RICHTLIJN 91/492/EEG niet
gedefinieerd. In het protocol “Sanitaire eisen tweekleppige weekdieren” (jan./okt.
2003) wordt voor verwatergebieden (overeenkomstig de Warenwetregeling
Visserijproducten en tweekleppige weekdieren en de Verordening
gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren) de volgende definitie
gegeven: “verwatergebieden zijn gebieden in zee, in een lagune of in een estuarium
dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere
verankerde materialen en dat uitsluitend bestemd is voor het verwateren van levende
tweekleppige weekdieren”. Daarbij wordt aangegeven dat de verwatergebieden geen
deel uit maken van het productiegebied, maar wel een A-productiegebied zijn.
Volgens Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren
2000, mogen in een erkend verwatergebied slechts tweekleppige weekdieren worden
verwaterd, welke voldoen aan de in de eisen gesteld in RICHTLIJN 91/492/EEG (Bijlage
4, “productiegebied A-kwaliteit”).
Bij de controle van deze gebieden, oftewel het toezicht op de productie, dient volgens
RICHTLIJN 91/492/EEG rekening gehouden te worden met (1) de mogelijke variatie in
faecale verontreiniging die binnen elk productie- of heruitzettingsgebied kan
optreden, (2) mogelijke verschillen in productie- of heruitzettingsgebieden inzake de
aanwezigheid van plankton dat mariene biotoxines bevat en (3) mogelijke
verontreiniging van de weekdieren in het productie- en heruitzettingsgebied.
Als uit de gegevens die in het kader van het monitoringsprogramma zijn verzameld
blijkt dat het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren gevaren
kan opleveren voor de volksgezondheid, dient de bevoegde instantie het
productiegebied volgens RICHTLIJN 91/492/EEG, wat de betrokken weekdieren betreft,
te sluiten totdat de situatie weer normaal is.
Hangculturen
In de Oosterschelde vindt naast de traditionele bodemcultuurmethode nog een
andere manier van mosselen kweken plaats: de hangcultuurmethode. Volgens deze
methode wordt het mosselzaad overgebracht in lange kousvormige netten, die
vervolgens aan drijvers in het water worden opgehangen. Deze wijze van kweken
geeft een snellere groei van de mossel dan bij de traditionele bodemkweek. Als de
mosselen volgroeid zijn, kunnen ze na het aan boord halen van de strengen
verwijderd worden. De hangcultuurmosselen hoeven niet verwaterd te worden,
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omdat ze niet met de bodem in aanraking zijn geweest en daarom vrij zijn van zand.
Volgens informatie van het Productschap Vis laat de productie van mosselen volgens
de hangcultuurmethode een gestage groei zien, maar bedraagt ze nog slechts 0,5 %
van de totale mosselproductie in Nederland. De mogelijkheden tot uitbreiding zijn
beperkt, omdat voor deze manier van kweken een vrij grote kolom water nodig is om
te voorkomen dat de hangcultures bij laag water in aanraking met de bodem komen.
Vanwege de snellere groei van de mosselen in de hangculturen, begint het seizoen
van de hangcultuurkweek enkele weken eerder dan die van de traditionele
mosselkweek.
Pontonbemonstering
In het verleden (1999-2000) is naast de gebiedsmonitoring een zogenaamde
pontonbemonstering uitgevoerd. Deze pontonbemonstering hield in dat van partijen
die voor de handel op de veiling aangeboden werden, een monster genomen werd
voor microbiologische analyse (faecale coliformen). Gedurende twee jaar werden alle
ladingen die aangeboden werden op de veiling en afkomstig waren uit de
productiegebieden op deze wijze bemonsterd. Volgens de VWA werd het onderzoek
destijds uitgevoerd om na te gaan of de subindeling van de Oosterschelde terecht
was, d.w.z. dat er qua besmettingsniveau sprake was van onderscheidende
gebieden/compartimenten.
Volgens het Productschap Vis is de pontonbemonstering destijds opgezet om na te
gaan of deze wijze van bemonsteren een goed alternatief zou zijn voor de
gebiedsbemonstering. Het zou met name gaan om monsters afkomstig uit de
westelijke Waddenzee.

3.3

Afbakening onderzoek

Ter beoordeling van de onder 3.1 geformuleerde onderzoeksvragen werd een
deskstudie uitgevoerd. Bij deze beoordeling is gebruik gemaakt van de hieronder
vermelde informatie en de ervaringen, c.q. kennis van de sector en betreffende
gebieden. In het kader van deze evaluatie is geen aanvullend gebiedsonderzoek
verricht.
Beschikbaar gestelde informatie:
de twee uitvoeringsprotocollen (§ 1.1) beschikbaar gesteld door het
Productschap Vis;
gegevens afkomstig uit interviews met betrokken instanties (§ 1.4);
NOTA RIVO-DLO, betreffende Compartimentering Oosterschelde (Dr. P. Hagel, 7
november 1997);
gebiedsindeling Oosterschelde en Waddenzee (7 kaarten, niet gedateerd,
afkomstig van het ministerie LNV, directie visserij, VA H. van den Bos);
bemonsteringsschema’s afkomstig van het RIKILT, versie 2004-2;
rapport directie Zeeland, betreffende de aanvoeren, lozingen en afvoeren van
de Zeeuwse Rijkswateren 1999, beschikbaar gesteld door het Productschap Vis.
Document “Antwoorden Pontonbemonstering Evaluatie sanitaire monitoring
tweekleppige weekdieren”, van het Productschap Vis, d.d. 14 oktober 2004.
“De monstername van kokkels, spisula’s en water”, Voorschrift monsternamen
microbiologie-, fytoplankton- en biotoxinemonsters, afkomstig van het RIKILT,
versie 2003-1.
“De monstername van mosselen, oesters en water”, Voorschrift monsternamen
microbiologie-, fytoplankton- en biotoxinemonsters, afkomstig van het RIKILT,
versie 2003-1.
In de volgende paragrafen wordt voor elk van de beoordeelde items kort het doel
en/of de inhoud van het item beschreven, waarna de bevindingen en eventuele
verbeterpunten worden aangegeven. In paragraaf 3.4 wordt de beoordeling van het
toezicht op de productie- en verwatergebieden besproken, in de paragrafen 3.5 en 3.6
worden resp. de onderwerpen hangcultures en pontonbemonstering behandeld. Tot
slot worden in paragraaf 3.7 de belangrijkste bevindingen en verbeterpunten
samengevat.
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3.4

Beoordeling monitoring van productie- en
verwatergebieden

3.4.1
(Wetenschappelijke) onderbouwing indeling gebieden
Als productiegebieden werden gebieden aangewezen waar van nature al
tweekleppige weekdieren voorkwamen en kweek plaatsvond. Doel van de verdere
indeling van productiegebieden in compartimenten was een indeling in homogene
gebieden te verkrijgen, die onderling voldoende geïsoleerd en daarmee
onderscheidend zijn. Een ander argument voor de verdere opdeling van de
onderscheiden compartimenten was de wens om te komen tot beperking van
financiële schade voor de schelpdieren(verwerkende) industrie indien in een bepaald
(sub)compartiment normoverschrijding plaatsvindt.
Uit de twee uitvoeringsprotocollen, de interviews en een NOTA van het RIVO-DLO aan
de RVV m.b.t. de compartimentering van de Oosterschelde (d.d. 7 november 1997)
komen twee (wetenschappelijke) uitgangspunten voor de subindeling van de
productiegebieden naar voren:
1. onderscheidende hydrologische kenmerken per compartiment en
2. een gelijkmatig besmettingsniveau per compartiment.
In de Nota van het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997) worden aanpassingen in de
onderverdeling van het productiegebied Oosterschelde en de bemonsteringsplaatsen
voorgesteld. Dit naar aanleiding van het regelmatig voorkomen van Salmonella in
schelpdieren in 1997. Doel van het voorstel was in 1998 een betere basis te kunnen
bieden voor beleidsmaatregelen in geval van normoverschrijdingen dan in 1997. In dit
document wordt gesteld dat een gelijkmatig besmettingsniveau een uitgangspunt
dient te zijn voor de indeling van de compartimenten. Gesteld werd dat dit ook zou
moeten gelden voor compartimenten van andere productiegebieden. Dit voorstel
heeft geleid tot de huidige indeling van de Oosterschelde.
Bevindingen:
Er is geen schriftelijke (wetenschappelijke) onderbouwing beschikbaar, waarin wordt
aangegeven hoe deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de thans gehanteerde
subindeling van de gebieden. In onderling overleg zijn het Productschap Vis, de RVV
en het RIVO tot een akkoord gekomen. De onderbouwing van deze indeling is niet
vastgelegd, maar door het Productschap Vis en het RIKILT wel mondeling toegelicht.
Hieruit blijkt dat naast stromingsprofielen, ook rekening is gehouden met
lozingspunten zoals gemalen, zuiveringsinstallaties, rivieren, beekjes, vee op dijken en
dergelijke.
De aangedragen gegevens m.b.t. stromingsprofielen en lozingspunten maken het
zonder nader onderzoek niet mogelijk om te bepalen of de gebiedsindeling op basis
van deze hydrografische kenmerken resulteert in homogene gebieden, die onderling
inderdaad voldoende geïsoleerd zijn dat het een opdeling in verschillende gebieden
rechtvaardigt.
Dr. P. Hagel voegt aan de nota van het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997) in een
schriftelijke toelichting (december 2004) toe dat een gelijkmatig besmettingsniveau
per compartiment zodanig bedoeld was dat door de opzet van de monitoring
zekerheid kan worden verkregen over de besmetting van het gehele compartiment.
Dat wil zeggen als de onderzochte kritische punten “schoon” zijn, moet worden
kunnen aangenomen dat ook de rest van het compartiment “schoon” is. Een
gelijkmatige besmetting per compartiment is haast per definitie uitgesloten.
Een mogelijke benadering om tot een wetenschappelijke onderbouwing te komen, is
een onderzoek naar de causale keten. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre
contaminatie door een bepaalde bron leidt tot besmetting van het water in dat
compartiment. Vervolgens moet bepaald worden in hoeverre de normoverschrijding
van het water leidt tot normoverschrijding in de schelpdieren en besmette
schelpdieren leiden tot (her)besmetting van het water. Ook de verspreiding van de
besmetting binnen het compartiment en naar naastgelegen compartimenten dient
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hierbij meegenomen te worden. Het is niet bekend of een dergelijk onderzoek is
uitgevoerd. Volgens het RIKILT heeft het RIVO een beperkt onderzoek uitgevoerd.
Retrospectief onderzoek, een analyse van de beschikbare gegevens uit het verleden,
kan inzicht geven in hoe (vaak) een besmetting zich eventueel binnen een
compartiment uitgebreid heeft en mogelijkerwijs de grenzen van compartimenten
heeft overschreden.
3.4.2

Bacteriologische besmettingen

3.4.2.1 Gehanteerde gebiedsindeling
In de loop van de tijd is met het oog op de monitoring voor bacteriologische
besmettingen de volgende compartimentering ontstaan (Bron: protocol “Sanitaire
eisen levende tweekleppige weekdieren”, versie 2003).
De Westelijke en Oostelijke Waddenzee (incl. Eems) zijn beiden verdeeld in 3
compartimenten. Hierbij is volgens het Productschap Vis gestreefd naar een (min of
meer) gelijk aantal percelen per compartiment (voor zover aanwezig), volgens het
RIKILT is de indeling van de Waddenzee gebaseerd op de hydrografische kenmerken
per gebied (stromingen vanuit de zeegaten).
De visserijzone is ingedeeld in 4 compartimenten.
De Oosterschelde is in 8 compartimenten verdeeld. De verwatergebieden liggen in de
compartimenten D en E (Yerseke Bank) en zijn onderverdeeld in een groot aantal
verwaterpercelen.
De Westerschelde is in 2 compartimenten verdeeld.
In Bijlagen 1 en 2 zijn kaarten opgenomen waarin de indeling van resp. de
Oosterschelde en Westelijke Waddenzee voor het toezicht op bacteriologische
besmettingen is weergegeven.
Bevindingen:
Een redelijk uitgangspunt voor het definiëren van te onderscheiden compartimenten
lijkt te zijn de mate waarin er in het betreffende compartiment sprake is van instroom
van zoetwater enerzijds en de mate van uitwisseling met naastgelegen
compartimenten anderzijds.
Als de Westelijke Waddenzee gecompartimenteerd moet worden, lijkt de huidige
indeling in 3 compartimenten zinvol. Er lijkt inderdaad sprake van 3 gebieden te zijn,
waarvan in redelijkheid kan worden gesteld dat ze ten opzichte van elkaar
onderscheidende kenmerken en invloeden van buitenaf hebben en per compartiment
voldoende homogeen zijn. Per gebied lijkt er in dezelfde mate sprake te zijn van
verversing met water uit de Noordzee versus influx van zoetwater.
Het lijkt aannemelijk om de Visserijzone in meer dan 1 compartiment te verdelen. In
deze zone zijn verschillen te veronderstellen op grond van hydrologische kenmerken,
omdat er in verschillende delen in uiteenlopende mate sprake is van influx van
zoetwater. Ook in andere verbanden lijkt er geen sprake te zijn van een gelijkmatig
besmettingsniveau in de gehele visserijzone. Er worden bijvoorbeeld verschillen
vastgesteld in de zeewaterkwaliteit bij de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit.
De gehanteerde indeling van de Oosterschelde heeft dit gebied tot een lappendeken
van onderscheiden compartimenten gemaakt. Het is niet duidelijk in hoeverre hierbij
de hydrologische argumenten een beslissende rol hebben gespeeld en/of er sprake is
van een homogeen besmettingsniveau per compartiment. Van het laatste argument
(homogeen besmettingsniveau per compartiment) zijn geen gegevens overlegd; wel
zijn er gebiedseigen kenmerken als argumenten voor de compartimentering genoemd.
In hoeverre de verschillen in stromingsprofielen en bijv. lozingspunten voldoende
onderbouwing zijn voor de compartimentering, is onduidelijk Het lijkt aannemelijk om
de Oosterschelde te verdelen in minimaal 4 gebieden: (1) de monding; (2) het
middengebied (vanaf de Zeelandbrug) (3) de kom (Yerseke Bank e.o.) en (4) de
noordelijke tak.
In de monding vindt (veel) uitwisseling met de Noordzee plaats en de waterkwaliteit
van dat gebied wordt daardoor in hoge mate bepaald door de waterkwaliteit in de
Noordzee. Tussen het water uit de monding en het middengebied vindt niet veel

Directie Kennis/TNO Voeding

35

uitwisseling plaats en het lijkt aannemelijk om het middengebied daarom als apart
compartiment aan te duiden.
De kom van de Oosterschelde kan redelijkerwijs verondersteld worden inderdaad een
compartiment te zijn met onderscheidende waterkwaliteit. In dit compartiment zal er
een andere verhouding zijn van menging van water uit het middengebied versus influx
van zoet water uit de omliggende (landbouw)gebieden.
In de gehanteerde systematiek is compartiment F afgescheiden van het middengebied.
Het is niet duidelijk (gemaakt) in hoeverre dat te rechtvaardigen is op basis van de
invloed van het Veerse Meer op gebied F, ofwel in hoeverre dat het daardoor
mogelijkerwijs een onderscheidend besmettingsniveau zou hebben. Het lijkt
aannemelijk dat het in gebruik nemen van de verversingskoker in de Veerse Dam tot
wijzigingen in de waterkwaliteit aan weerszijden van de Veerse Dam zal leiden en
daarmee mogelijkerwijs tot een verandering in het besmettingsniveau van
compartiment F ten opzicht van het middengebied. De Noordelijke tak staat onder
invloed van de passage van water door de Philipsdam en aanliggende
landbouwgebieden en het lijkt aannemelijk om dit als apart compartiment te
beschouwen.
Hoewel verondersteld kan worden dat de kom van de Oosterschelde inderdaad een
compartiment is met een onderscheidende waterkwaliteit, is het onduidelijk in
hoeverre op grond van de geformuleerde uitgangspunten ( de hydrologische
omstandigheden en het besmettingsniveau per compartiment), onderscheid gemaakt
kan worden tussen de compartimenten D en E, en de Yerseke Bank ingedeeld kan
worden in de verwaterpercelen zoals dat nu is gebeurd.
Op grond van bovenstaande lijkt het redelijk om de Oosterschelde in 4
compartimenten te verdelen. Op dit moment worden er binnen de Oosterschelde 8
compartimenten onderscheiden. Op grond van de beschikbare gegevens is het niet
mogelijk om aan te geven of met een indeling in 4 compartimenten de gezondheid
van de consument beter beschermd zal zijn dan in de huidige situatie. Wel kan gesteld
worden dat de huidige indeling in compartimenten gunstiger is voor de
schelpdiersector, omdat normoverschrijdingen leiden tot declassering of sluiting van
kleinere gebieden (compartimenten).
3.4.2.2 Bemonsteringsplaatsen
De monstername in de productiegebieden wordt onder andere uitgevoerd door de
visserijkundige ambtenaren (VA), directie Visserij van het ministerie van LNV. De
monstername van de verwatergebieden valt onder de verantwoordelijkheid van het
Productschap Vis.
In een NOTA van de RVV betreffende het “Monitoringsprogramma 1998 sanitair
schelpdieronderzoek” aan het RIVO (d.d. 6 februari 1998) is de RVV van mening dat de
vijf monsters in een gebied at random genomen moeten worden, waarbij de percelen
in het gebied uiteraard deel uit moeten maken van de bemonstering. De
veronderstelling hierbij is dat de uitkomsten van de vijf bemonsteringplaatsen
representatief zijn voor het gehele compartiment.
Volgens informatie van het RIKILT en het Productschap Vis liggen in het huidige
monitoringssysteem de bemonsteringsplaatsen binnen een gebied wel (enigszins)
vast. Het Productschap Vis gaf aan dat het perceel dat bemonsterd wordt in principe
vast ligt en daar alleen van afgeweken wordt als er op het moment van monstername
geen mosselen of oesters op het betreffende perceel liggen. Volgens het RIKILT is een
vast perceelblok aangewezen waarbinnen bemonsterd wordt. Het perceel dat
bemonsterd wordt kan binnen het blok variëren, zodat niet altijd op hetzelfde perceel
van één kweker bemonsterd wordt. Voor de verwatergebieden geldt dat per
verzendingscentrum vijf monsters van een vak van een verwaterperceel of één put van
een oesterputcomplex genomen worden. De vakken of putten die bemonsterd
worden, worden per verzendingscentrum zoveel mogelijk afgewisseld.
Bevindingen:
Eén van de uitgangspunten van de indeling in de gekozen compartimenten is een
gelijkmatig besmettingsniveau in het gehele compartiment. Er zijn geen resultaten
overlegd waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van een (redelijk) homogeen
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besmettingsniveau,waardoor niet beoordeeld kan worden of de gekozen
monsterpunten representatief zijn voor het betreffende compartiment/gebied.
Indien er sprake zou zijn van een gelijkmatig besmettingsniveau voor het gehele
compartiment, zouden at random genomen monsters een representatief beeld moeten
geven van het betreffende compartiment. Uit informatie uit de interviews blijkt dat de
bemonsteringsplaatsen bepaald zijn op basis van lozingspunten zoals gemalen,
zuiveringsinstallaties, rivieren e.d. Daarmee geeft men eigenlijk aan niet uit te gaan
van een gelijkmatig besmettingsniveau binnen een compartiment. Er zou onderzocht
moeten worden in hoeverre dit uitgangspunt inderdaad niet gehanteerd mag worden
en hoe ver een bemonsteringspunt en daarmee perceel, van een overstort verwijderd
moet zijn om buiten de zone te liggen waarin overschrijdingen ten gevolge van
overstorten te verwachten zijn. Het RIKILT gaf aan dat er in de gebieden bemonsterd
wordt op kritische plaatsen en dat ieder compartiment die heeft, al zijn het alleen
maar vogellocaties.
In hoofdstuk 3, § 3.1 van het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren” staat dat de verwatergebieden geen deel uit maken van het
productiegebied, maar wel een productiegebied zijn. Hiermee wordt waarschijnlijk
bedoeld dat ze geen deel uit maken van het oesterproductiegebied dat zich in
hetzelfde compartiment (D) bevindt, maar dat ze wettelijk gezien wel als
productiegebied gezien moeten worden en daarmee ook aan de eisen voor deze
gebieden dienen te voldoen. Het laatste wordt bevestigd in het verslag van een
inspectiebezoek van de Europese Commissie (ref. SANCO/3454/2001 – MR def.) dat in
2001 plaatsvond. In dit verslag staat als bevinding vermeld dat is gebleken dat deze
gebieden vooral voor opslag gebruikt worden en dat sommige producenten er hun
hele wintervoorraad opslaan. Vervolgens worden de weekdieren rechtstreeks naar de
verzendingscentra gebracht, zonder dat de producten extra op biotoxines worden
getest. De EC commissie merkt hierbij op dat er op dit gebied geen wetenschappelijk
variabiliteitonderzoek of risicobeoordeling is uitgevoerd om na te gaan hoeveel
monsters minimaal nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen.
Naar aanleiding van dit inspectiebezoek, is er in 2001 een extra bemonsteringspunt in
de Oosterschelde aangewezen.
De VWA gaf tijdens het interview aan de bacteriologische monitoring van de
verwatergebieden niet zinvol te vinden. De tweekleppige weekdieren die zich in deze
gebieden bevinden zijn afkomstig van productiegebieden elders, de verblijfsduur is
kort. Het microbiologisch onderzoek van deze weekdieren geeft daarmee geen of
beperkte informatie over het verwatergebied zelf. Beter is het de bacteriologische
kwaliteit van de verwatergebieden te bewaken middels het toezicht op de productie
van oesters in dit gebied, die langere tijd in het gebied verblijven.
(zie ook hoofdstuk 4, § 4.5 punt 2)
Oesterputten vallen volgens het Protocol“Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren, hoofdstuk 3” in het huidige systeem onder de verwatergebieden en
daarmee ook onder de monitoring van deze gebieden. De functie van oesterputten
komt overeen met die van de verwatergebieden: verwateren en opslag van
consumptiegerede oesters. De oesterputten zijn gevuld met zeewater, waarin de
oesters in kratten geplaatst zijn. Het is de vraag of de oesterputten aan wal qua
hygiëne vergelijkbaar zijn met de verwatergebieden in zee, met name m.b.t. aspecten
als verversing van het water en het onderhoud van de putten. Op dit moment is het
bestaansrecht van de oesterputten in Yerseke onduidelijk, daar de toekomstige
bestemming nog niet bekend is.
Aanvullend onderzoek in de vorm van een risico-inventarisatie van deze specifieke
verwatersystemen voor oesters kan duidelijkheid verschaffen in de (hygiëne) eisen die
met betrekking tot deze verwatersystemen gesteld zouden moeten worden en of er
(aanvullende) beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook indien in de
toekomst tot nieuwbouw van oesterputten besloten wordt, is een dergelijk onderzoek
om tot een verbeterd hygiënisch ontwerp van deze verwatersystemen te komen, aan
te bevelen.
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Indien de oesterputten verbonden zouden worden aan en daarmee deel uitmaken van
de verzendingscentra, dienen ze te voldoen aan eisen betreffende watermanagement,
inrichting en hygiëne die in RICHTLIJN 91/492/EEG voor deze centra gesteld worden.
3.4.2.3 Maatregelen bij normoverschrijdingen
In de productiegebieden leidt overschrijding van de norm voor faecale coliformen tot
declassering of sluiting van het betreffende gebied of compartiment. Overschrijding
van de norm voor Salmonella leidt tot sluiting van het gebied of compartiment.
Sluiting zonder declassering vindt volgens het Protocol “Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren” verder plaats bij (a) overschrijding maximale gehalten
radionucleïdegehalten, (b) aanwezigheid chemische contaminanten en (c)
overschrijding van de mariene biotoxinen normen.
De maatregelen worden opgeheven als resultaten van de herbemonstering voldoen
aan de eisen voor een A-productiegebied.
Voor de verwatergebieden geldt dat overschrijding van de norm voor faecale
coliformen leidt tot declassering of sluiting van het desbetreffende vak van het
verwaterperceel of put van het putcomplex. Vervolgens wordt van 8 omringende
vakken of putten een mengmonster van 5 monsters per vak/put genomen en
onderzocht om verspreiding van de besmetting te bepalen. Indien in één van deze
vakken een overschrijding wordt aangetoond, wordt op dezelfde wijze de
bemonstering uitgebreid. Dezelfde maatregelen worden genomen indien een
overschrijding van de norm voor Salmonella wordt gevonden, alleen vindt er in dat
geval geen declassificatie maar direct sluiting plaats. Ook voor de verwatergebieden
geldt dat de maatregelen worden opgeheven als de resultaten van de
herbemonstering voldoen aan de eisen voor een A-productiegebied.
Bevindingen:
In de Europese wet- en regelgeving wordt alleen gesproken over het sluiten van
gebieden totdat de situatie weer normaal is. In Nederland is ook de mogelijkheid
geschapen om te declasseren in geval van een normoverschrijding van faecale
coliformen. Onduidelijk is wanneer bij overschrijding van de norm voor faecale
coliformen gekozen wordt voor declassering of sluiting. Gezien de strekking van
paragraaf 3.” Sluiten/Declasseren” uit Bijlage II van het Protocol “Sanitaire eisen
levende tweekleppige weekdieren, versie 2003” lijkt er bij overschrijding van de norm
voor faecale coliformen alleen gedeclasseerd te worden. Of met het declasseren van
productiegebieden en/of verwatergebieden hetzelfde effect wordt bereikt als de
wetgever heeft beoogd, is de vraag.
Het Productschap Vis gaf aan dat declassering van productiegebieden een maatregel is
die rechtstreeks voortvloeit uit de systematiek van normering in hoofdstuk I van de
Bijlage van RL 91/492/EEG en die is opgenomen in artikel 4 van de Verordening
gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000. Indien een gebied
niet meer aan een bepaalde Europese norm voldoet, dient bepaald te worden aan welke
Europese norm nog wel wordt voldaan. Het betreft hier uitvoering van het EG-recht,
waarbij altijd de minst ingrijpende maatregel (declasseren naar B in plaats van volledige
sluiting) toegepast moet worden (evenredige toepassing doel en maatregel als bedoeld
in artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht). Verzameling, vervoer en verwerking van de
tweekleppige blijven zo toegestaan, zolang wordt voldaan aan de (extra) eisen die
hierbij gesteld worden.
Zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk “Implementatie van de Europese weten regelgeving”, zijn onder meer de volgende eisen ten aanzien van levende
tweekleppige weekdieren van richtlijn 91/492/EEG Hoofdstuk V niet geïmplementeerd
in de nationale wetgeving: a) verontreiniging met toxische of schadelijke
bestanddelen en b) het maximum gehalte aan radionucleïden.
Sluiting zonder declassering van gebieden vindt echter volgens paragraaf, 3.5 ” Sluiten
zonder declassering mogelijkheid” van het Protocol “Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren, versie 2003”, onder meer plaats bij aanwezigheid van
chemische contaminanten en overschrijding van maximale radionucleïdegehalten.
Deze parameters worden ook genoemd ten aanzien van de eisen die gesteld worden
aan de kwaliteit van het schelpdierwater in RICHTLIJN 79/923/EEG. Volgens het RIKILT
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wordt de monitoring van het schelpdierwater uitgevoerd door het RIKZ, onder meer
met behulp van uithangmosselen, maar beslaat het onderzoek niet alle
productiegebieden. Het Productschap Vis heeft aangegeven niet op de hoogte gesteld
te worden van de resultaten van dit onderzoek. Het is dus de vraag of er op basis van
de aanwezigheid van chemische contaminanten en radionucleïdegehalten
maatregelen genomen worden. Dr. P. Hagel voegt hier in een schriftelijke toelichting
(december 2004) aan toe dat de monitoring van “toxische of schadelijke
bestanddelen” als spoorelementen, organohalogeenverbindingen, polycyclische
aromaten en radionucleïden in visserijproducten, dus ook in schelpdieren, in de 90-er
jaren van de vorige eeuw beëindigd zijn. De door het RIKZ uitgevoerde monitoring van
schelpdierwater (volgens RICHTLIJN 79/923/EEG) levert volgens hem geen ter zake
relevante gegevens op: er is sprake van een omissie voor alle visserijproducten.
Indien de compartimenten van productiegebieden op hydrografische kenmerken
voldoende geïsoleerd zijn, lijkt het voldoende alleen het betreffende compartiment na
overschrijding te declasseren of sluiten. Aanbevolen wordt om bij signalering van een
normoverschrijding en daaraan gekoppelde maatregelen, de herkeuring te baseren op
een grotere steekproef dan bij de reguliere monitoring. Op deze wijze kan met grotere
betrouwbaarheid worden vastgesteld of de maatregel de besmettingsgraad heeft
verlaagd en daarmee terechtkan worden opgeheven (zie voor onderbouwing van deze
aanbeveling hoofdstuk 5, § 4.4.2.3 en § 4.4.3.4).
Volgens de VWA zou op basis van de aanwezigheid van besmettingsbronnen en
daarmee gepaard gaande risico’s op besmetting van de weekdieren binnen een gebied
of compartiment, niet de uitkomsten van de monitoring afgewacht moeten worden.
Het gebied of compartiment zou op basis van de aanwezige risico’s direct gesloten
dienen te worden. De maatregelen kunnen opgeheven worden nadat door middel van
onderzoek is aangetoond dat het gevaar geweken is.
De maatregelen voor verwatergebieden zijn niet onderbouwd op grond van
argumenten m.b.t. het optreden van besmetting van omringende vakken of percelen
vanuit een bepaald besmet verwatervak. De controle van de productiegebieden wordt
per gebied of compartiment uitgevoerd, terwijl de verwatergebieden per vak van een
verwaterperceel gecontroleerd worden. De afmetingen van de te controleren gebieden
zijn daarmee duidelijk anders. Indien in een vak van een verwaterperceel een
normoverschrijding geconstateerd wordt, wordt op dat moment alleen het betreffende
vak gedeclasseerd of gesloten en vervolgens de 8 omringende vakken gecontroleerd.
Of deze geïntensiveerde wijze van bemonsteren daarmee een gebied beslaat dat
voldoende groot is om tijdig de verspreiding van de geconstateerde besmetting te
kunnen bepalen is de vraag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou meer
bekend moeten zijn over de verspreiding van een besmetting binnen een vak en naar
omringende vakken of percelen. Ook hier zou retrospectief onderzoek (analyse van
beschikbare gegevens uit het verleden) inzicht kunnen verschaffen in hoe (vaak) een
besmetting zich eventueel binnen een verwatervak uitgebreid heeft en mogelijkerwijs
de grenzen van een vak heeft overschreden.
Ook is niet duidelijk hoe besmette partijen schelpdieren getraceerd kunnen worden,
c.q. hoe voorkomen wordt dat besmette partijen worden verzaaid naar niet
gedeclasseerde gebieden.
Mosselen afkomstig uit B-gebieden dienen volgens de EG regelgeving of gezuiverd of
heruitgezet te worden in speciaal daarvoor aangewezen gebieden. In de wet staat
daarmee niet expliciet dat verplaatsen van mosselen van B- naar A-gebieden niet
toegestaan is. Echter indien B-partijen in A-gebieden terechtkomen, zou dit betekenen
dat het gehele gebied gedeclasseerd dient te worden. Monitoring van het gebied biedt
nl. in dit geval onvoldoende bescherming, daar de bewuste partij in een dergelijk
groot gebied niet of nauwelijks meer te traceren zal zijn. Om declassering van
gebieden in dit geval te voorkomen kan besloten worden in Nederland alsnog
heruitzettingsgebieden aan te wijzen (§3.1). Uit de interviews kwam naar voren dat
het Veerse Gat mogelijk geschikt zou zijn als heruitzettingsgebied.Het Productschap
Vis gaf echter aan dat het Veerse Gat dat onderdeel is van het Veerse Meer niet
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geschikt is, omdat het water brak is geworden doordat het afgesloten is van de
Noordzee en doordat het druk bezocht wordt door recreanten.
Het Productschap Vis en de RVV nemen binnen het huidige monitoringssysteem een
besluit over te nemen maatregelen indien schelpdieren met B-kwaliteit in A-gebieden
terecht zijn gekomen.
In compartiment D van de Oosterschelde liggen zowel verwatergebieden voor
mosselen als productiegebieden voor oesters. Volgens informatie verkregen uit de
interviews worden bij een normoverschrijding in de oester productiegebieden, de
verwatergebieden niet gedeclasseerd of gesloten. Deze afwijking van de maatregel, nl.
een deel van een gebied of compartiment te declasseren of sluiten i.p.v. het gehele
gebied of compartiment in geval van normoverschrijdingen is niet onderbouwd.
Daarmee blijft het onduidelijk waarom er geen maatregelen voor de
verwatergebieden genomen worden indien binnen hetzelfde compartiment een
overschrijding van de norm voor oesters wordt geconstateerd.
3.4.3

Fytoplankton en mariene biotoxines

3.4.3.1 Gehanteerde gebiedsindeling
De gebiedsindeling voor de fytoplankton en mariene biotoxines monitoring is voor de
Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee anders dan die voor het toezicht op
bacteriologische besmettingen. De indeling van de overige gebieden is gelijk (§
3.4.2.1).
Voor de fytoplankton en mariene biotoxines monitoring wordt voor de Oosterschelde
en de Westelijke Waddenzee de onderstaande compartimentering gehanteerd (Bron:
protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren”, versie 2003).
De Oosterschelde is ter hoogte van de Zeelandbrug in 2 compartimenten verdeeld,
een oostelijk gebied dat de verwatergebieden bevat en een westelijk gedeelte (zie
bijlage III).
De Westelijke Waddenzee is verdeeld in 2 compartimenten, de 2
kombergingsgebieden Marsdiep en Vliestroom.
Voor de overige gebieden zie § 3.4.2.1.
Bevindingen:
De indeling van de gebieden t.b.v. het toezicht op fytoplankton en mariene biotoxines
is niet schriftelijk onderbouwd, maar is in interviews door het Productschap Vis en het
RIKILT mondeling toegelicht.
Volgens informatie van het Productschap Vis spelen algen met name een rol in het
westelijke gedeelte van de Oosterschelde. Toxische algen groeien op de Noordzee,
door wind en stroming komen ze via de kering de Oosterschelde binnen. In het
westelijke gedeelte van de Oosterschelde komen algen voor, maar de ervaring heeft
geleerd dat deze meestal niet voorbij de Zeelandbrug komen (Productschap Vis).
Tijdens het interview met het Productschap Vis kwam ter sprake dat de sector in de
Oosterschelde graag een extra compartiment voor de monitoring van fytoplankton en
mariene biotoxines zou willen realiseren. De 2 bemonsteringspunten voor
fytoplankton en mariene biotoxines liggen nu op grote afstand van elkaar. Door een
extra grens tussen compartiment C en compartiment D/E (zie hiervoor de indeling van
de Oosterschelde voor de bacteriologische monitoring, Bijlage I) te trekken, wordt een
extra compartiment met een extra bemonsteringspunt verkregen. Ook is een extra
grens ter afscheiding van gebied H gewenst, omdat in de huidige situatie bij
overschrijdingen het hele oostelijke gebied afgesloten dient te worden, inclusief de
verwatergebieden. Dat betekent dat ook de handel stil ligt.
Wat de indeling van de Westelijke Waddenzee betreft, gaf het RIKILT aan dat voor de
monitoring van fytoplankton en mariene biotoxines dezelfde indeling als voor de
bacteriologische monitoring gehanteerd zou moeten worden, d.w.z. een verdeling in
drie compartimenten in plaats van twee.
De VWA gaf tijdens het interview aan geen bezwaar te hebben tegen het creëren van
nieuwe compartiment, indien dit goed onderbouwd kan worden in het kader van de
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bescherming van de volksgezondheid en niet alleen gebaseerd is op het door kunnen
laten gaan van de handel.
Het commentaar van de VWA lijkt relevant: er is iets te zeggen voor de vorming van
nieuwe compartimenten, mits de noodzaak ervan onderbouwd kan worden. Dat
betekent dat er aangetoond moet worden (middels onderzoek en/of analyse van
historische data) dat er sprake is van compartimenten met een (redelijk) homogeen
besmettingsniveau, die onderling voldoende geïsoleerd zijn en in besmettingsniveau
(kunnen) variëren.
3.4.3.2 Bemonsteringsplaatsen
De monstername in de productiegebieden wordt uitgevoerd door de visserijkundige
ambtenaren (VA) van het ministerie van LNV, directie Visserij of valt onder de
verantwoordelijk van het RIKILT.
In onderstaand schema is de bemonstering per gebied weergegeven. De gegevens
zijn afkomstig uit Bijlage XIV van het Protocol “Toxinevormende algen en biotoxine
levende tweekleppige weekdieren”, versie 2003.
Gebied
Vliestroom
Marsdiep
Oosterschelde Oost
Oosterschelde West
Groninger Wad
Friese Wad
Grevelingenmeer1)

Aantal monsters en locaties
fytoplankton
biotoxines
2
6
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1) het Grevelingenmeer heeft 1 monsterlocatie met twee monsters i.v.m. de gelaagdheid van
het water

De bemonsteringsplaatsen binnen een gebied liggen vast binnen een perceelblok. Het
perceel dat bemonsterd wordt kan binnen het blok variëren, zodat niet altijd op
hetzelfde perceel van één kweker bemonsterd wordt.
Bevindingen:
In het schema “Fytoplankton en biotoxine monitoring productiegebieden” (Bijlage XIV,
Protocol Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren, versie
2003) zijn de productiegebieden Visserijzone, Zeegat van Goeree en
Brouwershavensche Gat niet opgenomen. Onduidelijk is of dat betekent dat deze
gebieden niet meegenomen worden in de monitoring of dat deze gebieden alleen
bemonsterd worden indien er visserijactiviteiten plaatsvinden, en om die reden niet
opgenomen zijn in het reguliere schema.
Uit bovenstaand schema blijkt dat in de Waddenzee op 3 locaties monsters genomen
worden voor analyse op fytoplankton en op 9 locaties voor analyse op biotoxines. Het
Productschap Vis gaf aan dit een vreemde verhouding te vinden. Volgens informatie
van het RIKILT heeft de monitoring op algen als doel potentiële gevaren te signaleren
(risico-inschatting). De bemonsteringsplaatsen zijn aangewezen op plaatsen waarvan
bekend is dat algen vanaf de Noordzee de Waddenzee binnenkomen: bij de
stroomgaten, zo dicht mogelijk bij de Noordzee. Voor wat betreft het toezicht op
biotoxines is gekozen voor een gebiedsdekkende monitoring. Het kan voorkomen dat
algenbloei niet gesignaleerd wordt. Er is daarmee geen garantie dat als er geen algen
worden aangetoond er ook geen biotoxines zijn. Met een gebiedsdekkende
monitoring op biotoxines wordt in ieder geval een duidelijk beeld verkregen van de
aan- of afwezigheid van biotoxines in het gehele gebied.
In de Waddenzee worden meer monsters voor analyses op fytoplankton en biotoxines
genomen dan in de andere gebieden. Volgens informatie van het RIKILT heeft ervaring
geleerd dat algenbloei met name op de Noordzee voorkomt en door wind en stroming
als eerste de Waddenzee binnenkomt. De ervaring heeft geleerd dat in de overige
gebieden algenbloei minder voorkomt.
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Deze onderbouwing van het RIKILT lijkt gerechtvaardigd. Niet de aanwezigheid van
algen maar de aanwezigheid van biotoxines vormen het risico voor de gezondheid
van de consument. Er is niet altijd een duidelijke link te leggen tussen de
aanwezigheid van algen en de aanwezigheid van biotoxines. Uit de interviews kwam
ook naar voren dat er nog veel onbekend is over de voorspelbaarheid van de
productie van biotoxines. Zolang er geen betrouwbare correlatie is tussen de
aanwezigheid van algen en biotoxines, zal de nadruk dienen te liggen op de
monitoring van biotoxines.
Naast het toezicht op algen en biotoxines, is het van belang alert te zijn op
veranderingen die kunnen optreden in het milieu van de productiegebieden voor
tweekleppige weekdieren, ofwel door menselijk ingrijpen ofwel door
klimaatveranderingen. Deze veranderingen kunnen leiden tot
condities/omstandigheden die gunstig zijn voor algenbloei, zoals hogere
watertemperaturen, toename aan voedingsstoffen, toename instroom van zoet water
in zout water gebieden e.d.
3.4.3.3 Maatregelen bij overschrijding
Er is gekozen voor een bepaalde fasering in de bemonsteringsmethodiek van de
monitoring van fytoplankton en biotoxines, vastgelegd in de hoofdstukken 3 t/m 5
van het Protocol “Toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren”, versie 2003. Er mag in de aangewezen gebieden gevist worden indien
bepaalde normen m.b.t. toxisch fytoplankton en mariene biotoxines in een gebied
niet worden overschreden.
Fase 0 is van kracht indien er geen potentieel toxische fytoplankton cellen in het
water van de productiegebieden zijn vastgesteld.
Bij fase 1 is een gehalte aan potentieel toxische fytoplankton cellen in het water van
de productiegebieden boven de norm waargenomen. Het betreft een signalering van
een risico voor biotoxines, in deze fase zijn er (nog) geen biotoxines in de
schelpdieren aangetoond. De gebieden worden als verdacht beschouwd. Schelpdieren
die in deze verdachte gebieden gevist zijn, mogen pas aan de handel aangeboden
worden indien na minimaal 7 dagen in de verdachte gebieden geen biotoxinen
worden aangetoond. Indien de aanwezigheid van biotoxines in een gebied
geconstateerd wordt, is fase 2 van kracht. De gebieden worden gesloten voor visserij
op tweekleppige weekdieren. Deze maatregel wordt pas opgeheven indien twee
opeenvolgende monsternamen hebben aangetoond dat voldaan wordt aan de
gestelde normen. Schelpdieren die in deze gebieden gevist zijn tussen het moment
van de voorgaande bemonstering en het moment waarop biotoxine is vastgesteld,
mogen pas aan de handel worden aangeboden indien middels onderzoek is
aangetoond dat de partijen geen biotoxine bevatten.
Voor fase 1 en 2 geldt dat verplaatsing van tweekleppige weekdieren binnen een
verdacht gebied en verplaatsing van tweekleppige weekdieren naar een ander
verdacht gebied is toegestaan.
Voor fase 1 en fase 2 geldt dat de bemonstering op fytoplankton (fase 1) en
biotoxines (fase 2) in de verdachte, resp. gesloten gebieden wordt geïntensiveerd
(volgens Bijlage XV van het protocol).
Bevindingen:
Deze benadering lijkt op zich afdoende. Op strategische plaatsen genomen water- en
schelpdiermonsters lijken een goed beeld te kunnen geven van de dynamiek van de
toxinevormende algen en aanwezigheid van biotoxines. Bij overschrijding van een
bepaalde concentratie toxinevormende algen wordt een intensivering van de
bemonstering op algen uitgevoerd om te bepalen hoe uitgebreid en verspreid de
algenbloei is. Hetzelfde principe geldt voor de bemonstering op biotoxines in de
schelpdieren indien een normoverschrijding voor biotoxines gesignaleerd wordt.
3.4.4
Monstername
De wijze van monstername is zowel voor het toezicht op bacteriologische
besmettingen als voor het toezicht op fytoplankton en mariene biotoxines niet
vastgelegd in de beide uitvoeringsprotocollen. Wel zijn er twee monstername
voorschriften opgesteld door het RIKILT voor (1) de monstername van kokkels,
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spisula’s en water en (2) de monstername van mosselen, oesters en water (§ 3.3). Het
is niet duidelijk of deze voorschriften ook gelden voor de monstername in de
verwatergebieden, die onder de verantwoordelijkheid van het Productschap Vis
vallen. Volgens het RIKILT is dit niet het geval.
In de genoemde voorschriften worden de wijze van monstername, de
monstervolumes en de condities voor gekoelde opslag en gekoeld transport (4-7 °C)
aangegeven. In beide voorschriften wordt een invulformulier genoemd waarop het
tijdstip van monstername, de watertemperatuur, de locatie en de windrichting en kracht genoteerd moeten worden.
Bevindingen:
De EC commissie merkt in het inspectieverslag van 2001(ref. SANCO/3454/2001-MR
def.) op dat bij monsterneming voor fytoplankton op afzonderlijke diepten het risico
bestaat dat de aanwezigheid van dunne lagen schadelijke algen niet wordt
opgemerkt. De bevoegde Nederlandse autoriteit gaf hierop als antwoord dat de
belangrijkste Nederlandse productiewateren niet gelaagd zijn en dat een aan de
oppervlakte genomen monster derhalve voldoende is.
In de monstername voorschriften ontbreekt de wijze waarop de temperatuur tijdens
opslag en transport van de monsters geregistreerd dient te worden. Bij navraag werd
door het RIKILT aangegeven dat er in principe geen temperatuurregistratie tijdens
opslag en transport plaatsvindt. In de praktijk wordt er af en toe wel eens
gecontroleerd. Dit is een ernstige tekortkoming, daar in de huidige situatie niet te
herleiden is of een geconstateerde bacteriologische normoverschrijding inderdaad
afkomstig is uit een gebied of mogelijk veroorzaakt is door afwijkende temperaturen
tijdens opslag en transport. Dit kan tot gevolg hebben dat ten onrechte maatregelen
voor het betreffende gebied genomen worden. De (financiële) gevolgen van een
dergelijke onterechte constatering kunnen groot zijn.
De temperatuur tijdens opslag en transport van bederfelijke monsters is een kritisch
punt. De temperatuur dient vanaf het moment van monstername tot aan het moment
van onderzoek te worden gecontroleerd (opslag op de boot, transport naar
laboratorium en opslag op laboratorium). Dit kan in de praktijk eenvoudig
gerealiseerd worden door gebruik te maken van temperatuurloggers.
Het is van belang dat de monsternames uitgevoerd worden door adequaat opgeleid
en getraind personeel. Dit geldt voor de monstername in de productie- en
verwatergebieden, en de zuiverings- en verzendingscentra.

3.5

Hangcultures

De kweek van mosselen in hangcultures is een aparte bedrijfstak binnen de
mosselindustrie. De mosselen worden aan substraat (touwen) in een waterkolom
gekweekt. De groei van de mosselen is sneller dan op de bodem en over het
algemeen is de kwaliteit van de mosselen eerder in het seizoen goed. De verwerking
vindt over het algemeen in de onmiddellijke nabijheid van de kweeklocatie plaats. De
kweeklocaties zijn gelegen in verschillende compartimenten van de Oosterschelde. In
het huidige monitoringssysteem zijn in de omgeving van de mosselhangcultuur
locaties geen bemonsteringsplaatsen aangewezen. Een normoverschrijding in het
betreffende compartiment leidt ook tot het stilleggen van de productie van de
mosselhangcultuurbedrijven in dat compartiment. Aangezien het seizoen van de
hangcultuurmosselen eerder begint, voeren de mosselhangcultuurbedrijven een eigen
monitoring uit, waarbij met een bepaalde frequentie de verwerkte mosselen
bacteriologisch worden onderzocht.
Commentaar:
De bemonsteringen van de verwerkte hangcultuurmosselen zijn bedoeld om de
(bacteriologische) kwaliteit en veiligheid van de schelpdieren te bewaken.
Onafhankelijk van deze hangcultuur monitoring, leidt in de huidige situatie
normoverschrijding in het gebied van de bodemcultuur tot sluiting van het gehele
compartiment inclusief de mosselhangcultuurbedrijven.
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Indien er sprake is van een homogene besmetting binnen de Oosterschelde
compartimenten waar hangcultuurkweek plaatsvindt, lijkt dit gerechtvaardigd.
Monsters van de bodemcultuurkweek zouden immers in dat geval als representatief
beschouwd kunnen worden voor het gehele gebied.
Indien zou blijken dat er binnen het betreffende compartiment geen sprake is van een
homogene besmetting, zou dit een goed argument zijn voor een verdere opdeling van
het compartiment.
Echter een belangrijke vraag in deze is of de monitoring van de bodemcultuur
mosselen wel iets zegt over de kwaliteit en veiligheid van de hangcultuur mosselen,
gezien de twee verschillende methodes van kweken. Hangcultures bevinden zich in het
water en niet op de bodem zoals bij de traditionele bodemculturen wel het geval is.
De temperatuur en daarmee microbiologische gesteldheid van het water vlakbij de
bodem kan sterk verschillen van het bovenstaande water. Wat betreft het
voedselveiligheidsrisico is de relatie met de algehele waterkwaliteit en -temperatuur
van groot belang, onder andere vanwege de minimum groeitemperaturen van
pathogene bacteriën, zoals Vibrio parahaemolyticus en toxische algen.
In het algemeen kan gesteld worden dat voor nieuwe kweekmethoden van
schelpdieren middels een risico--inventarisatie vastgesteld dient te worden wat in
relatie tot de volksgezondheid de risicovolle factoren zijn, om op basis daarvan de
vereiste beschermende maatregelen en monitoring (parameters,
bemonsteringsplaatsen e.d.) vast te kunnen stellen.

3.6

Pontonbemonstering

Bij gebiedsbemonstering worden op de productielocaties monsters mosselen van de
bodemcultures ter plaatse genomen. Bij pontonbemonstering worden monsters
genomen van de mosselen bij het aan land brengen van opgeviste partijen. In dit
geval is de partij mosselen na het opvissen aan boord van het schip in bulk bewaard
tot de aanlanding en wordt na het lossen aan de wal bemonsterd. De vraag die n.a.v.
het destijds uitgevoerde onderzoek (zie § 3.1) nog steeds bestaat is of
pontonbemonstering een goed alternatief is voor de gebiedsbemonstering. Volgens
informatie van het Productschap Vis heeft het RIVO destijds de resultaten van de
ponton- en gebiedsbemonstering met elkaar vergeleken, maar zijn er geen conclusies
bekend gemaakt. In het kader van deze evaluatie is een kwalitatieve beoordeling van
de pontonbemonstering versus gebiedsbemonstering uitgevoerd.
Commentaar:
Het grote voordeel van de pontonbemonstering ten opzichte van de
gebiedsbemonstering is dat voor de monstername van de schelpdieren geen boten de
productiegebieden in hoeven, dit werkt kostenbesparend. Bovendien worden
schelpdieren bemonsterd in een later stadium van de productieketen, meer richting
het eindproduct.
Een nadeel van deze wijze bemonsteren vormt echter de traceerbaarheid van de
besmettingsbron in geval van een normoverschrijding. Na het opvissen van de
mosselen zullen deze aan boord van het schip nog worden nabesmet. De mate waarin
nabesmetting plaatsvindt is afhankelijk van de betrachte hygiëne op het schip en bij
het lossen van de lading. Verwacht mag worden, dat het besmettingsniveau van
mosselen bij aanlanding van een partij altijd hoger is dan direct na het opvissen.
In het geval van pontonbemonstering zou hierdoor ten onrechte tot sluiting van een
compartiment of gebied besloten kunnen worden. Namelijk wanneer de
microbiologische kwaliteit van mosselen in het gebied of compartiment wel goed is,
maar de hygiënische omstandigheden aan boord van het schip of bij het lossen
bijzonder slecht zijn. In dit geval zal het laboratorium onderzoek van een
pontonmonster wijzen op een slechte microbiologische kwaliteit van de mosselen.
Gebruikelijke microbiologische analyses (bv. van faecale coliformen) duren relatief
lang, het resultaat is meestal pas enkele dagen na monstername bekend. In het
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algemeen heeft de relatief lange tijd tussen monstername en uitslag als nadeel dat op
het moment van constatering de situatie op de productielocatie alweer gewijzigd kan
zijn, waardoor een te nemen maatregel mogelijk al niet meer adequaat is.
Indien er geen monitoring meer in de productiegebieden plaatsvindt, is de kans groter
dat partijen met een kwaliteit die niet aan de gestelde eisen voor A-gebieden blijken te
voldoen in de verwatergebieden terechtkomen. Het is de vraag of de onderzochte
partij schelpdieren op het moment dat de uitslag van de pontonbemonstering bekend
is nog wel traceerbaar is.
De gebiedsmonitoring heeft als doel de zogenaamde A-status van deze gebieden te
bewaken, d.w.z. aantoonbaar te maken dat in deze gebieden levende tweekleppige
weekdieren voor rechtstreekse menselijke consumptie mogen worden verzameld.
Volgens informatie van het RIKILT is de toevoer uit de gebieden niet constant. Dit
betekent dat in geval van pontonbemonstering het aantal verkregen data per gebied
niet gelijk zal zijn, wat gevolgen heeft voor het inzicht in de gesteldheid van een
gebied.
Voor een doeltreffende bewaking van productielocaties en verwatergebieden lijkt
gezien bovenstaande argumenten de pontonmonitoring geen goed alternatief voor de
gebiedsmonitoring. Het zou wel een aanvulling op de huidige monitoring van de
productiegebieden kunnen zijn, aangezien op deze wijze inzicht wordt verkregen in de
mate van nabesmetting die kan optreden door vervoer en lossen van de partijen.

3.7

Conclusies en verbeterpunten

1.

Onderbouwing: In het algemeen moet m.b.t. de compartimentering van de
productiegebieden gesteld worden dat de (wetenschappelijke) onderbouwing
niet is vastgelegd. In onderling overleg zijn het Productschap Vis, de RVV en het
RIVO destijds tot een akkoord gekomen. Zonder nader onderzoek is het niet
mogelijk te bepalen of de gebiedsindeling op basis van hydrografische
kenmerken resulteert in qua besmettingsniveau homogene gebieden, die
onderling inderdaad voldoende geïsoleerd zijn dat het een opdeling in
verschillende gebieden rechtvaardigt.
Een mogelijke benadering om tot een wetenschappelijke onderbouwing te
komen, is een onderzoek naar de causale keten. Hierbij wordt onderzocht in
hoeverre contaminatie door een bepaalde bron leidt tot besmetting van het
water in dat compartiment. Vervolgens moet bepaald worden in hoeverre de
normoverschrijding van het water leidt tot normoverschrijding in de schelpdieren
en besmette schelpdieren leiden tot (her)besmetting van het water. Ook de
verspreiding van de besmetting binnen het compartiment en naar naastgelegen
compartimenten dient hierbij meegenomen te worden. Retrospectief onderzoek,
een analyse van de beschikbare gegevens uit het verleden, kan inzicht geven in
hoe (vaak) een besmetting zich eventueel binnen een compartiment uitgebreid
heeft en mogelijkerwijs de grenzen van compartimenten heeft overschreden.

2.

Compartimentering: Een redelijk uitgangspunt voor het definiëren van te
onderscheiden compartimenten, lijkt de mate waarin er in het betreffende
compartiment sprake is van instroom van zoet water enerzijds en de mate van
uitwisseling met naastgelegen compartimenten anderzijds. Op grond van
bovenstaande lijkt de huidige indeling van de Waddenzee en de Visserijzone
zinvol.Voor de Oosterschelde worden op basis van bovenstaande uitgangspunten
4 compartimenten onderscheiden. Op dit moment is de Oosterschelde voor het
toezicht op bacteriologische besmetting verdeeld in 8 compartimenten. Op grond
van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk aan te geven of met een
indeling in 4 compartimenten de gezondheid van de consument beter beschermd
zal zijn dan in de huidige situatie. Wel kan gesteld worden dat de huidige
indeling in compartimenten gunstiger is voor de schelpdiersector, omdat
normoverschrijdingen leiden tot declassering of sluiting van kleinere gebieden
(compartimenten).
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3.

De sector heeft aangegeven extra compartimenten voor het toezicht op
fytoplankton en mariene biotoxines aan te willen realiseren. In het algemeen kan
gesteld worden dat voor het aanwijzen van nieuwe compartimenten geldt dat
(middels onderzoek en/of analyse van historische data) onderbouwd dient te
worden, dat er sprake is van compartimenten met een (redelijk) homogeen
besmettingsniveau, die onderling voldoende geïsoleerd zijn en in
besmettingsniveau (kunnen) variëren.

4.

Bemonsteringsplaatsen: Het is onvoldoende bekend of er binnen de
compartimenten of gebieden sprake is van een (redelijk) homogeen
besmettingsniveau. In de Nota van het RIVO (d.d. 7 november 1997) wordt gesteld
dat dit een uitgangspunt dient te zijn voor de compartimentering van
productiegebieden. Indien aan deze eis voldaan wordt, zouden at random
genomen monsters een representatief beeld van dat gebied moeten geven. Uit de
interviews bleek dat bemonsteringsplaatsen (enigszins) vast liggen en bij de
keuze rekening is gehouden met mogelijke besmettingsbronnen. Hiermee geeft
met eigenlijk aan dat het bovengenoemde uitgangspunt niet gehanteerd mag
worden. Er zou onderzocht moeten worden in hoeverre dit inderdaad terecht is
en hoe ver een bemonsteringspunt en daarmee perceel, van een overstort
verwijderd moet zijn om buiten de zone te liggen waarin overschrijdingen ten
gevolge van overstorten te verwachten zijn. Dr. P. Hagel voegt aan de nota van
het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997) in een schriftelijke toelichting (december
2004) toe dat een gelijkmatig besmettingsniveau per compartiment zodanig
bedoeld was dat door de opzet van de monitoring zekerheid kan worden
verkregen over de besmetting van het gehele compartiment. Dat wil zeggen als
de onderzochte kritische punten “schoon” zijn, moet worden kunnen
aangenomen dat ook de rest van het compartiment “schoon” is. Een gelijkmatige
besmetting per compartiment is haast per definitie uitgesloten.

5.

Monstername: De temperatuur tijdens opslag en transport van monsters
schelpdieren en water wordt niet geregistreerd. Dit is een ernstige tekortkoming,
daar in de huidige situatie niet te herleiden is of een geconstateerde
normoverschrijding inderdaad afkomstig is uit een gebied of mogelijk
veroorzaakt is door afwijkende temperaturen tijdens opslag en transport. Dit kan
tot gevolg hebben dat ten onrechte maatregelen voor het betreffende gebied
genomen worden. De (financiële) gevolgen van een dergelijke onterechte
constatering kunnen groot zijn.
De temperatuurcontrole dient vastgelegd te worden in relevante voorschriften.
Het is van belang dat de monsternames uitgevoerd worden door adequaat
opgeleid en getraind personeel.

6.

Sluiting zonder declassering van gebieden vindt volgens de afspraken vastgelegd
in het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren, versie 2003”,
onder meer plaats bij de aanwezigheid van chemische contaminanten en
overschrijding van maximale radionucleïdegehalten. Deze parameters worden
ook genoemd ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van
schelpdierwater in RICHTLIJN 79/923/EEG. De monitoring van het schelpdierwater
wordt uitgevoerd door het RIKZ. Het Productschap Vis heeft echter aangegeven
niet op de hoogte gesteld te worden van de resultaten van dit onderzoek. Het is
dus de vraag of en door wie er op basis van de aanwezigheid van chemische
contaminanten en radionucleïden maatregelen genomen worden.

7.

Verwatergebieden worden wettelijk beschouwd als productiegebieden en dienen
daarmee te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan productiegebieden. In
de praktijk komen de functie en indeling van deze gebieden niet met elkaar
overeen. Een belangrijke vraag bij het toezicht op de verwatergebieden is of men
met de huidige monitoring de gesteldheid van het verwatergebied óf de kwaliteit
van de tweekleppige weekdieren in het verwatergebied wil bewaken. In de
verwatergebieden liggen alleen tweekleppige weekdieren gereed voor
rechtstreekse menselijke consumptie. Om de kans op nabesmetting van de
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consumptiegerede schelpdieren in deze gebieden door omgevingsfactoren te
minimaliseren dienen beschermende maatregelen genomen te worden en de
gesteldheid van het gebied middels monitoring bewaakt te worden. In hoeverre
het zinvol is om daarbij te kijken naar de kwaliteit van schelpdieren die afkomstig
zijn uit andere gebieden en in principe korte tijd in het gebied verblijven, vormt
daarbij een niet onbelangrijk aspect.
8.

De maatregelen voor verwatergebieden zijn niet onderbouwd op grond van
argumenten m.b.t. de verspreiding van een besmetting vanuit een vak naar
omringende vakken of percelen. De afmetingen van de te controleren vakken zijn
in verwatergebieden duidelijk anders dan in productiegebieden. Indien in een vak
van een verwaterperceel een normoverschrijding geconstateerd wordt, wordt op
dat moment alleen het betreffende vak gedeclasseerd of gesloten en vervolgens
de 8 omringende vakken gecontroleerd. Of met deze maatregel en de
geïntensiveerde wijze van bemonsteren een gebied bewaakt wordt dat voldoende
groot is om tijdig de verspreiding van de geconstateerde besmetting te kunnen
bepalen, is de vraag.
Ook hier zou aanvullend of retrospectief onderzoek ( analyse van beschikbare
gegevens uit het verleden) inzicht kunnen verschaffen in hoe (vaak) een
besmetting zich eventueel binnen een verwatervak uitbreidt en mogelijkerwijs de
grenzen van een vak overschrijdt.

9.

In compartiment D van de Oosterschelde liggen de verwatergebieden en
productiegebieden voor oesters. Bij een normoverschrijding in de
productiegebieden van oesters, worden de verwatergebieden niet gedeclasseerd
of gesloten. Deze afwijking van de reguliere maatregel, maar een deel van een
gebied of compartiment te declasseren of sluiten in geval van
normoverschrijding, is niet onderbouwd. Daarmee blijft het onduidelijk waarom
er geen maatregelen voor de verwatergebieden genomen worden indien binnen
hetzelfde compartiment een normoverschrijding voor oesters wordt
geconstateerd.

10. Oesterputten vallen volgens het Protocol “ Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren, hoofdstuk 3” in het huidige systeem onder de verwatergebieden en
daarmee ook onder de monitoring van deze gebieden. De functie van
oesterputten komt overeen met die van de verwatergebieden. Het is echter de
vraag of de oesterputten aan wal qua hygiëne vergelijkbaar zijn met de
verwatergebieden in zee, met name m.b.t. aspecten als verversing van het water
en onderhoud. Aanvullend onderzoek in de vorm van een risico--inventarisatie
van deze specifieke verwatersystemen voor oesters kan duidelijkheid verschaffen
in de (hygiëne) eisen die met betrekking tot deze verwatersystemen gesteld
zouden moeten worden en of er (aanvullende) beschermende maatregelen
noodzakelijk zijn. Ook indien in de toekomst tot nieuwbouw van oesterputten
besloten wordt, is een dergelijk onderzoek om tot een verbeterd hygiënisch
ontwerp van deze verwatersystemen te komen, aan te bevelen.
11. De maatregelen bij overschrijding van de normen voor fytoplankton en
biotoxines lijken afdoende. Op strategische plaatsen genomen water- en
schelpdiermonsters lijken een goed beeld te kunnen geven van de dynamiek van
de toxinevormende algen en aanwezigheid van biotoxines.
12. Bemonstering algen en biotoxines: Er is nog veel onbekend over de
voorspelbaarheid van algenbloei en de productie van mariene biotoxines. Zolang
er geen betrouwbare correlatie is tussen de aanwezigheid van algen en
biotoxines, zal de nadruk derhalve dienen te liggen op de monitoring van
biotoxines.
Naast het toezicht op algen en biotoxines, is het van belang alert te zijn op
veranderingen die kunnen optreden in het milieu van de productiegebieden voor
tweekleppige weekdieren, ofwel door menselijk ingrijpen ofwel door
klimaatveranderingen. Deze veranderingen kunnen leiden tot
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condities/omstandigheden die gunstig zijn voor algenbloei, zoals hogere
watertemperaturen, toename aan voedingsstoffen, toename instroom van zoet
water in zout water gebieden e.d.
13. Nieuwe kweekmethodes voor schelpdieren, zoals de hangcultuurmethode,
dienen niet automatisch onder het huidige monitoringssysteem voor
bodemculturen te vallen, aangezien verschillen in kweekmethodes kunnen leiden
tot verschillen in risico’s voor de volksgezondheid. In het algemeen kan gesteld
worden dat voor nieuwe kweekmethoden van schelpdieren middels een risico-inventarisatie vastgesteld dient te worden wat in relatie tot de volksgezondheid
de risicovolle factoren zijn, om op basis daarvan de vereiste beschermende
maatregelen en monitoring (parameters, bemonsteringsplaatsen e.d.) vast te
kunnen stellen.
14. Voor een doeltreffende bewaking van productielocaties en verwatergebieden lijkt
pontonmonitoring geen goed alternatief. Bij pontonbemonstering is de bron van
besmetting (gebied of transport) niet te traceren, wat kan leiden tot onterechte
maatregelen in het gebied. Geen bemonstering in de gebieden zelf, vergroot de
kans op het aanbieden van partijen die niet voldoen aan de vereiste A-kwaliteit.
Het is de vraag of de onderzochte partijen op het moment dat de uitslag van de
pontonbemonstering bekend is nog wel traceerbaar zijn. De aanvoer van
schelpdieren uit de gebieden is niet constant is, het inzicht in de gesteldheid van
de gebieden zal daarmee ook variëren.
Pontonbemonstering zou wel een aanvulling op de huidige monitoring van de
productiegebieden kunnen zijn, aangezien op deze wijze inzicht wordt verkregen
in de mate van nabesmetting die kan optreden door vervoer en lossen van de
partijen.
15. Bij de microbiologische monitoring dienen alle relevante milieufactoren voor de
microbiologische gesteldheid van de mosselen te worden geregistreerd, zoals
water- en luchttemperatuur, weersgesteldheid, hydrografisch gegevens, uitstoot
verontreinigingen, etc. (mogelijk permanent te monitoren met
sensoren).Verkregen monitoring data dienen zorgvuldige geanalyseerd te
worden, om het verband tussen microbiologische verontreiniging van de
mosselen en de verschillende milieufactoren te (leren) kennen. Zo mogelijk kan
hiervoor een model worden opgesteld op basis waarvan het systeem voor
beheersing van de voedselveiligheid van de mosselen verder kan worden
verbeterd.
Enkel microbiologisch onderzoek van monsters schelpdieren, ook in het geval van
gebiedsbemonstering, is principieel geen geschikte methode voor het nemen van
ingrijpende beheersmaatregelen als het tijdelijk sluiten of declasseren van
productie- en verwatergebieden voor schelpdieren. De resultaten zijn hiervoor te
laat beschikbaar.
Voor maatregelen als declassering en sluiting zou het zinvol zijn om in een eerder
stadium duidelijke aanwijzingen te hebben op basis van monitoring van
permanent meetbare relevante omgevingsfactoren. Microbiologisch onderzoek is
een geschikte methode om te verifiëren dat het beheerssysteem goed werkt en
de microbiologische kwaliteit van de opgeviste schelpdieren goed is.
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4

Bemonsteringsschema’s

4.1

Inleiding

In de uitvoeringsprotocollen zijn de afspraken tussen de verschillende instanties en de
sector over de uitvoering van de sanitaire monitoring van tweekleppige weekdieren
vastgelegd.
Voor de monitoring van bacteriologische besmettingen zijn hiertoe
bemonsteringsschema’s opgesteld voor productiegebieden, verwatergebieden,
zuiveringscentra en verzendingscentra. Deze bemonsteringsschema’s zijn vastgelegd
in het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (jan./okt. 2003)”.
Voor de monitoring van fytoplankton en mariene biotoxines is een
bemonsteringsschema opgesteld voor de productiegebieden. Dit
bemonsteringsschema is vastgelegd in het protocol “Toxinevormende algen en
biotoxine levende tweekleppige weekdieren (dec. 2003)”.
In de bemonsteringsschema’s worden onder meer het soort monster, aantal monsters,
de herkomst en de frequentie van monstername aangegeven.
De beoordeling van de bemonsteringsschema’s was binnen deze evaluatiestudie
gericht op de volgende onderzoeksvragen:
•

Bemonsteringsschema’s:
Zijn de bemonsteringsschema’s voldoende statistisch onderbouwd
(frequentie monstername en aantal monsters)?
In welke mate is de gezondheid van de consument beschermd volgens de
huidige bemonsteringsschema’s, oftewel wat is de kans op signalering?

De evaluatie van de bemonsteringsschema’s is verdeeld in twee delen. Op basis van
de bestudeerde wet- en regelgeving, uitvoeringsprotocollen en verkregen informatie
uit de interviews (§ 1.4) werden algemene bevindingen geformuleerd met betrekking
tot deze schema’s, weergegeven in paragraaf 4.3 van dit rapport. Daarnaast werd de
statistische onderbouwing van de bemonsteringsschema’s beoordeeld. De resultaten
van deze studie zijn beschreven in paragraaf 4.4. Tot slot worden in paragraaf 4.5 de
belangrijkste bevindingen en verbeterpunten samengevat.

4.2

Achtergrond

RICHTLIJN 91/492/EEG stelt dat er regelmatig toezicht op de productiegebieden en
heruitzettingsgebieden dient te worden gehouden om (1) misbruik ten aanzien van
oorsprong en bestemming van levende tweekleppige weekdieren te voorkomen, (2)
de microbiologische kwaliteit van levende tweekleppige weekdieren te controleren in
relatie tot het productie- en heruitzettingsgebied, (3) na te gaan of er toxinebevattend
plankton in het productie- en heruitzettingswater en biotoxines in levende
tweekleppige weekdieren aanwezig zijn en (4) de eventuele aanwezigheid van
chemische contaminanten na te gaan.
De bevoegde instanties dienen hiertoe bemonsteringsschema’s op te stellen om
bovenstaande controles te verrichten op geregelde tijdstippen of, indien het
verzamelen op onregelmatige tijdstippen plaatsvindt, van geval tot geval.
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Levende tweekleppige weekdieren die afkomstig zijn uit productie- en
verwatergebieden met een A-status worden rechtstreeks via een verzendingscentrum
verhandeld. De uit deze gebieden afkomstige levende tweekleppige weekdieren
moeten voldoen aan de in RICHTLIJN 91/492/EEG gestelde eisen. In deze richtlijn wordt
een verzendingscentrum als volgt gedefinieerd: “iedere erkende, op het land
gevestigde of drijvende installatie, die is bedoeld voor ontvangst, verwatering,
wassen, reiniging, sortering en verpakking van levende tweekleppige weekdieren die
geschikt zijn voor menselijke consumptie”.
Levende tweekleppige weekdieren afkomstig uit productiegebieden met een B-status
mogen pas in de handel worden gebracht na behandeling in een door de RVV erkend
zuiveringscentrum. Na zuivering moet aan de in RICHTLIJN 91/492/EEG gestelde eisen
worden voldaan. In deze richtlijn wordt een zuiveringscentrum als volgt gedefinieerd:
“erkende inrichting die over waterbekkens beschikt die worden voorzien met van
nature schoon zeewater of met door middel van een geschikte behandeling schoon
gemaakt zeewater, waarin de levende tweekleppige weekdieren worden gehouden
gedurende de tijd die nodig is om de microbiologische contaminanten te elimineren,
zodat ze geschikt worden voor menselijke consumptie”.
De voor de verzendings- of zuiveringscentra verantwoordelijke personen dienen er op
toe te zien dat geregeld representatieve monsters genomen en geanalyseerd worden
om een chronologisch overzicht op te kunnen stellen van de sanitaire kwaliteit van de
levende tweekleppige weekdieren voor en na hanteren in het verzendings- of
zuiveringscentrum.
Een overzicht van de eisen die in RICHTLIJN 91/492/EEG ten aanzien van levende
tweekleppige weekdieren gesteld worden en de implementatie van deze eisen in de
protocollen is weergegeven in Bijlage 4.
In RICHTLIJN 79/923/EEG worden eisen gesteld inzake de kwaliteit van
schelpdierwater. De richtlijn is van toepassing op de kustwateren en brakke wateren,
die door de lidstaten zijn aangewezen als gebieden die geschikt zijn voor het leven en
de groei van schelpdieren. Voor de controle van de vereiste kwaliteit van
schelpdierwater is een minimale bemonstering noodzakelijk. De in de bijlage van deze
richtlijn vermelde parameters moeten worden gemeten. De eisen die in RICHTLIJN
79/923/EEG ten aanzien van de schelpdierwaterkwaliteit worden gesteld, zijn
weergegeven in Bijlage 5.

4.3

Algemene bevindingen

4.3.1
Controle op productiegebieden
In onderstaand schema is de controle op de productiegebieden samengevat zoals
weergegeven in het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren,
hoofdstuk 2, § 2.3, versie 2003”.
Soort
monster
weekdieren

Herkomst

Parameter

# Monsters

Frequentie/periode

5 percelen op
en nabij
vastgestelde
locatie van
compartiment

faecale
coliformen

1x5

Salmonella

1x1
(mm1) van 5)

1 x per 2 wkn, 2 weken voor
aanvang seizoen t/m einde
seizoen
1 x per 2 wkn, 2 weken voor
aanvang seizoen t/m okt.

1) mm = mengmonster

Bevindingen:
In § 2.3 van het protocol wordt een uitzondering voor de frequentie van de
monstername van Noordzeeschelpdieren (Spisula, Nonnetjes, Ensis) in de
Visserijzone aangegeven: monstername vindt 1 x per maand plaats bij
visserijactiviteiten. Dit is overeenkomstig RICHTLIJN 91/492/EEG waarin gesteld
wordt dat controles van geval tot geval uitgevoerd moeten worden, indien het
verzamelen op onregelmatige tijdstippen plaatsvindt. Volgens het productschap
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Vis wordt de monstername van Noordzeeschelpdieren echter niet uitgevoerd.
Volgens het RIKILT wordt monstername alleen uitgevoerd door de georganiseerde
vissers als er op Spisula wordt gevist.
In Bijlage XIV van het protocol is een gedetailleerd bemonsteringsschema
opgenomen, waarin per gebied of compartiment de weken staan aangegeven
waarin de monstername voor microbiologisch onderzoek plaatsvindt. De versie in
het protocol is echter verouderd (versie 2003-2). Via het RIKILT werd een recent
schema (versie 2004-2) verkregen. De gebieden Westerschelde, Voordelta en
Territoriale zee (monstername indien visserijactiviteiten) zijn in de versie van
2004-2 alleen in de tabel met afkortingen terug te vinden, maar niet in het
bemonsteringsschema zelf. Het is onduidelijk of in deze gebieden monstername
wordt uitgevoerd, indien er visserijactiviteiten plaatsvinden.
Het verdient aanbeveling in het protocol niet het gedetailleerde
bemonsteringsschema zelf, maar een verwijzing naar het schema op te nemen.

4.3.2
Controle op verwatergebieden
In onderstaand schema is de controle op de verwatergebieden samengevat zoals
weergegeven in het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren,
hoofdstuk 3, § 3.2”.
Soort
monster
weekdieren

Herkomst

Parameter

één vak per
faecale
verzendingscentrum coliformen
of
één put per
Salmonella
verzendingscentrum

# Monsters

Frequentie/periode

1x5

1 x per mnd, hele
seizoen

1x1
(mm1) van 5)

1 x per mnd,
aanvang seizoen
t/m okt.

1) mm = mengmonster

Bevindingen:
De monstername frequentie en het aantal monsters dat genomen wordt ter
controle op het water van oesterputten is niet in het bemonsteringsschema van
de verwatergebieden opgenomen. In Bijlage II van het Protocol staan in § 2.1 de
eisen voor het eindproduct en proceswater en in § 2.2 de eisen voor water van
productie- en verwatergebieden weergegeven. Onduidelijk is of het water uit de
oesterputten dient te voldoen aan de eisen voor proceswater (nationale wet- en
regelgeving) of de eisen voor schelpdierwater (schoon zeewater, richtlijn
79/923/EEG).
Verwatergebieden worden wettelijk gezien als productiegebieden beschouwd en
dienen daarmee ook aan de gestelde eisen voor deze gebieden te voldoen. De
bemonsteringsschema’s voor de beide gebieden laten zien dat de frequentie van
de monstername van beide gebieden verschilt: 1 x per 2 weken voor
productiegebieden en 1 x per maand voor verwatergebieden.Volgens het RIKILT
was in het verleden de monstername frequentie voor beide gebieden wel gelijk.
Het Productschap Vis is verantwoordelijk voor de monitoring van de
verwatergebieden (controle voor de sector) zoals in het bemonsteringsschema in
het protocol is aangegeven. Daarnaast controleert de RVV 2 keer per jaar de
verwatergebieden (controle op het systeem).
Volgens het Productschap Vis is de frequentie van de verwatergebieden niet lager
dan die van de productiegebieden, omdat per verzendingscentrum gecontroleerd
wordt. Er zijn ca. 12 verzendingscentra voor mosselen en ca. 20 verzendingscentra
voor oesters. Het Productschap Vis geeft hiermee aan dat de verwatergebieden
voor mosselen 12 keer en de verwatergebieden voor oesters 20 keer per maand
bemonsterd worden. De frequentie van de monstername per verzendingscentrum
blijft hiermee 1 x per maand. Indien 1 vak van een verwaterperceel beschouwd
wordt als representatief voor het gehele gebied, is de frequentie van de
monstername van het gebied afhankelijk van het tijdstip waarop de
monsternames uitgevoerd worden. Indien alle vakken/putten op een andere dag
bemonsterd worden of juist op dezelfde dag, betekent dit dat de frequentie van
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de monstername van de verwatergebieden kan variëren van dagelijks tot 1x per
maand.
Zie voor de bemonstering van de verwatergebieden ook de bevindingen in
hoofdstuk 3, § 3.4.2.2.

-

4.3.3
Controle op zuiveringscentra
In onderstaand schema is de controle op de zuiveringscentra samengevat zoals
weergegeven in het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren,
hoofdstuk 4, § 4.2”.
Soort
monster
weekdieren
voor
zuivering

Herkomst

Parameter

# Monsters

Frequentie/periode

te zuiveren
partij

faecale
coliformen
Salmonella

1x5

1x per partij

weekdieren
na zuivering

gezuiverde
partij

proceswater

ingaand
water

1) mm = mengmonster

faecale
coliformen
Salmonella

faecale
coliformen

1x1 (mm1) van
5)
1x5
1x1 (mm van
5)

1x1 monster

indien de mosselen voor
zuivering voldoen aan de
eisen, wordt achteraf
geen controle meer
uitgevoerd. Voldoen 4
opeenvolgende partijen
aan de eisen, dan de 5e
keer wel controle na
zuiveren. 2)
1 x per wk

2) bedoeld als monitoring van de procesvoering

Bevindingen:
Hoe wordt een partij gedefinieerd?In RICHTLIJN 91/492/EEG wordt een partij
omschreven als een hoeveelheid levende tweekleppige weekdieren die in een
productiegebied is verzameld om te worden verzonden naar een erkend
verzendingscentrum, een zuiveringscentrum, een heruitzettingsgebied of een
verwerkende inrichting. Volgens het Productschap Vis wordt een hoeveelheid
tweekleppige weekdieren voorzien van een registratie- of vervoersdocument
aangemerkt als een partij. Een partij van een schip kan echter opgesplitst worden
in meerdere partijen, omdat de lading van één vrachtauto gezien wordt als één
partij. Indien transport middels 10 vrachtauto’s plaatsvindt, worden er 10 partijen
gevormd.
Er is voor partijen afkomstig uit B-gebieden geen minimale zuiveringstijd
voorgeschreven. De benodigde tijd voor zuivering wordt door de
handelaar/kweker zelf bepaald.Het Productschap Vis gaf aan dat de benodigde
tijd bepaald wordt aan de hand van de uitslag van de analyses. Maar hoe wordt
de benodigde minimale zuiveringstijd bepaald indien er geen controle achteraf is
omdat de partij voor zuiveren aan de eisen voldeed?
In hoofdstuk 4 “Zuiveringscentra”, §4.1 wordt voor de eisen die gesteld zijn aan
schoon zeewater verwezen naar bijlage II, §2.2 “Eisen water van productie- en
verwatergebieden” volgens RICHTLIJN 79/923/EEG. Het monster proceswater dat
onderzocht dient te worden dient echter te voldoen aan de eisen in bijlage II §2.1.
“Eisen eindproduct en proceswater”. Voor proceswater wordt alleen een eis
gesteld ten aanzien van faecale coliformen, terwijl voor schoon zeewater een
groot aantal eisen gesteld wordt. Dit schept verwarring. Volgens RICHTLIJN
91/492/EEG dient het proceswater voor zuivering schoon zeewater te zijn en zou
het daarom moeten voldoen aan de eisen die voor schoon zeewater gesteld
worden. (Mogelijk is de monitoring van proceswater met een frequentie van 1 x
per week bedoeld als aanvulling op de monitoring van het schelpdierwater van
de productie- en verwatergebieden (1 x per 4 maanden) uitgevoerd door het RIKZ
en ligt er een bemonsteringspunt in het gebied waar het schone zeewater voor
zuivering ontrokken wordt).
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4.3.4
Controle op verzendingscentra
In onderstaand schema is de controle op de verzendingscentra samengevat zoals
weergegeven in het Protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren,
hoofdstuk 5, § 5.2”.
Soort
monster
weekdieren
eindproduct

Herkomst

Parameter

# Monsters

Frequentie/periode

een willekeurige
zending ?

1x1 monster

1 x per wk

proceswater

proceswater bij
inlaat
container/oesterput

faecale
coliformen
Salmonella
faecale
coliformen

1x1 monster
1x1 monster

1 x per wk

Bevindingen:
De monstername frequentie voor proceswater/zeewater dat gebruikt wordt voor
het verwateren van levende tweekleppige weekdieren wordt niet voorgeschreven
door de Europese wet- en regelgeving, maar staat vermeld in een LNV/RVV
publicatie voor de Staatscourant, augustus 1995. Voorheen was de frequentie
min. 2 x per week. Vanwege verbetering van de kwaliteit van het
proceswater/zeewater in het seizoen van 1994/1995 en de invoering van een
controleplan i.s.m. het Productschap Vis en de RVV, heeft de RVV besloten de
frequentie te verlagen naar 1 x per wk.
Volgens het Productschap Vis monitoren de “grotere” verzendingscentra het
eindproduct per partij i.p.v. 1 x per week. Dit i.v.m. de traceerbaarheid van een
partij in geval van een recall. Volgens het RIKILT kunnen de meeste bedrijven geen
partijen traceren, dat is alleen mogelijk voor partijen van een halve dag. Dit als
gevolg van vermenging van partijen en selectie van formaat.
Er vindt in de verzendingscentra geen controle plaats op biotoxines in het
eindproduct. Gesteld wordt dat de eindproductcontrole in de verzendingscentra
voornamelijk een controle is op nabesmetting die door de procesvoering in het
bedrijf kan optreden. De VWA geeft aan dat maatregelen bij normoverschrijding
van het eindproduct in principe voor de betreffende partijen altijd te laat komen:
het product is immers al in de handel gebracht en geconsumeerd voordat de
uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Dit geldt ook voor bacteriologische
besmettingen. Monstername van het eindproduct alleen biedt onvoldoende
bescherming van de consument. Er is daarom gekozen voor een gebiedscontrole
vooraf gaande aan de oogst. Er mag alleen gevist worden in gebieden waar geen
normoverschrijding is geconstateerd. De controle op het eindproduct in de
verzendingcentra is met name gericht op een hygiënische procesvoering. Bij
bacteriologische normoverschrijdingen dienen door het verzendingscentrum
corrigerende maatregelen genomen te worden.
4.3.5
Controle op fytoplankton en biotoxines
In onderstaand schema is de controle op de productiegebieden (inclusief
verwatergebieden) samengevat zoals weergegeven in het Protocol “Toxinevormende
algen en biotoxine levende tweekleppige weekdieren, hoofdstuk 2, § 2.3”.
Gebied
Vliestroom
Marsdiep
Oosterschelde Oost
Oosterschelde
West
Groninger Wad
Friese Wad
Grevelingenmeer

# Monsters
fytoplankton
biotoxines
2
6
1
3
1
1
1
2
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1
1
1

1
1
1

Frequentie/periode
1 x per wk: april, juli t/m december
1 x per mnd: januari t/m maart,
mei en juni
Frequenties gelden voor mosselen
en oesters, voor overige
schelpdieren geldt 1 x per 2 wkn,
indien er visserijactiviteiten
plaatsvinden.
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Bevindingen:
De frequenties in het bemonsteringsschema voor fytoplankton en biotoxines in
het protocol (zie bovenstaand schema) zijn op enkele punten afwijkend van de
frequenties in het gedetailleerde bemonsteringschema verkregen via het RIKILT
(versie 2004-2). Controle op biotoxines: in de maand april worden mosselen en
oesters 1 x per maand bemonsterd i.p.v. 1 x per week. In de maand juni worden
mosselen en oesters 1 x per 2 weken bemonsterd i.p.v. 1 x per maand. In de
maanden juli t/m december worden de mosselen overeenkomstig het schema in
het protocol wekelijks bemonsterd, maar de oesters 1 x per 2 weken. Het is
onduidelijk waarom in deze periode de oesters niet net als de mosselen wekelijks
bemonsterd worden.
Tweekleppige weekdieren anders dan mosselen en oesters worden volgens het
schema in het protocol 1 x per 2 wkn bemonsterd bij visserijactiviteiten. In het
schema afkomstig van het RIKILT (versie 2004-2) staat alleen de monstername van
mosselen, oesters en kokkels vermeld.
Controle op fytoplankton: de frequenties komen overeen met de frequenties van
de monitoring van biotoxines (RIKILT schema’s) en is daarmee op
bovengenoemde punten afwijkend t.o.v. de frequenties aangegeven in het
protocol.
Er bestaat geen document waarin de onderbouwing van de monitoring van
plankton en biotoxines is uiteengezet. Het RIKILT gaf aan dat er is uitgegaan van
de kennis van het RIVO. Hierbij is door Dr. P. Hagel (destijds adjunct-directeur van
het RIVO-DLO) in de werkgroep kwaliteit schelpdieren een uiteenzetting gegeven
van de mogelijke monitoringsstrategieën. In de loop der jaren is de monitoring
aangepast op basis van nieuwe inzichten en eisen. Volgens het RIKILT zijn de
monstername frequentie en aantal monsters mede bepaald door wat praktische
en financieel gezien haalbaar is. Eén keer per week bemonsteren is het maximum
en tegelijkertijd het minimum (RIKILT).
4.3.6
Controle op schelpdierwater
In het onderstaande schema zijn de parameters, het aantal monsters en de frequentie
van monstername zoals vastgelegd in RICHTLIJN 79/923/EEG weergegeven, zie
onderstaand schema:
Parameter
pH
temperatuur
kleuring
gesuspendeerde stoffen
saliniteit
verzadigingspercentage opgeloste zuurstof
koolwaterstoffen op oliebasis
gehalogeneerde organische stoffen
metalen
stoffen nadelig voor smaak
faecale colibacteriën
saxitoxine

# Monsters

min. 1

Frequentie
1 x per 4 mnd
1 x per 4 mnd
1 x per 4 mnd
1 x per 4 mnd
1 x per mnd
1 x per mnd
1 x per 4 mnd
1 x per 6 mnd
1 x per 6 mnd
indien verdacht
1 x per 4 mnd

Bevindingen:
De eisen die gesteld worden in RICHTLIJN 79/923/EEG ten aanzien van de kwaliteit
van schelpdierwater staan vermeld in het protocol in §2.2 “Eisen water van
productie- en verwatergebieden”. De eisen in deze bijlage zijn niet gerelateerd
aan een bemonsteringsschema voor de controle op het schelpdierwater in het
protocol. Alleen in hoofdstuk 4 Zuiveringscentra, § 4.1 wordt naar deze specifieke
paragraaf in de bijlage verwezen voor eisen die gesteld zijn aan schoon zeewater.
Het RIKZ, één van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat, is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle op het schelpdierwater
volgens RICHTLIJN 79/923/EEG. Het RIKILT voert de microbiologische analyses van
deze monitoring uit.
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4.4

Analyses worden volgens het RIKILT niet direct na ontvangst van de monsters
uitgevoerd, het kan daarom een tijd duren voordat de resultaten van het
onderzoek bekend zijn. Monitoring van het schelpdierwater is volgens het RIKILT
meer bedoeld voor trendanalyse dan voor voedselveiligheidsdoeleinden. Indien
het RIKILT een (microbiologische) normoverschrijding waarneemt, lichten zij
tevens de VWA in.
Fysiek lijkt de monitoring van het schelpdierwater los te staan van de sanitaire
monitoring van schelpdieren.
De uitkomsten van de analyses van de monitoring van het schelpdierwater zijn
beschikbaar gesteld op het internet: www.waterbase.nl. Volgens het
Productschap Vis zijn de uitslagen op deze site niet erg recent. In Bijlage II, §2.2
van het protocol staat vermeld dat de resultaten van het onderzoek door het RIKZ
verzonden worden aan het Productschap Vis. Het Productschap Vis heeft echter
aangegeven door het RIKZ niet op de hoogte te worden gesteld van de
uitkomsten van het onderzoek.
Het is niet duidelijk wat met de resultaten van de monitoring van het
schelpdierwater volgens RICHTLIJN 97/923/EEG wordt gedaan en door wie
acties/maatregelen bij normoverschrijdingen genomen worden.

Statistische beoordeling

4.4.1
Uitvoering onderzoek
In het algemeen kan gesteld worden dat bemonsteringsschema’s zodanig opgesteld
dienen te zijn dat ze een hoge signaleringskans hebben voor gebieden/partijen met
een hoge besmettingsgraad en een lage signaleringskans voor gebieden/partijen met
een lage besmettingsgraad. De kwaliteit van een gebied/partij wordt gedefinieerd
door de besmettingsgraad.
De belangrijkste aandachtspunten bij de statistische beoordeling van de
bemonsteringsschema’s waren:
is er een statistisch valide onderbouwing voor de keuze voor steekproefgrootte
en goedkeurcriterium; d.w.z. is de relatie tussen enerzijds de kwaliteit (= mate
van besmetting) van een gebied/partij en anderzijds de kans op signalering
duidelijk vastgelegd;
is de keuze van steekproefgrootte en goedkeurcriterium zodanig dat een hoge
beschermingsgraad van de volksgezondheid wordt gehandhaafd;
is de maatregel bij aantreffen van een besmetting doeltreffend.
De statistische beoordeling van de bemonsteringsschema’s was gebaseerd op
gegevens uit:
de twee uitvoeringsprotocollen (§ 1.1), beschikbaar gesteld door het
Productschap Vis;
gegevens afkomstig uit interviews met betrokken instanties (§ 1.4);
NOTA RIVO-DLO, betreffende Compartimentering Oosterschelde (Dr. P. Hagel, 7
november 1997);
NOTA RIVO-DLO, betreffende Standaard monitoringsprogramma 1998 sanitair
schelpdieronderzoek/salmonella (Dr. P. Hagel, 4 februari 1998);
NOTA RVV, betreffende Standaard monitoringsprogramma 1998 sanitair
schelpdieronderzoek (6 februari 1998);
gebiedsindeling Oosterschelde en Waddenzee (7 kaarten, niet gedateerd,
afkomstig van het ministerie LNV, directie visserij, VA);
Bemonsteringsschema’s afkomstig van het RIKILT, versie 2004-2;
“De monstername van kokkels, spisula’s en water”, Voorschrift monsternamen
microbiologie-, fytoplankton- en biotoxinemonsters, afkomstig van het RIKILT,
versie 2003-1.
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“De monstername van mosselen, oesters en water”, Voorschrift monsternamen
microbiologie-, fytoplankton- en biotoxinemonsters, afkomstig van het RIKILT,
versie 2003-1.

-

4.4.2

Controle op Salmonella

4.4.2.1

Steekproef en norm

Steekproefomvang en –frequentie
De controle op Salmonella vindt plaats op basis van 1 mengmonster van 25 gram
schelpdiervlees, samengesteld uit 5 eenheden van 25 gram. De steekproeffrequentie is
afhankelijk van het toepassingsgebied: productiegebied (1 x per 2 weken),
verwatergebied (1 x per maand), zuiveringscentrum (1 x per partij), of
verzendingscentrum (1 x per week). Deze frequenties leiden bij benadering tot de
volgende aantallen controles26 per seizoen (juni t/m oktober): 10 in productiegebieden
(per compartiment), 4 à 5 in verwatergebieden en ca. 15 in verzendingscentra.
Normstelling
Met betrekking tot de normstelling geldt volgens Bijlage II, § 1.1.1 van het protocol
“Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren” de volgende eis: “Salmonella
afwezig in 25 gram vlees van tweekleppige weekdieren”.
Bevinding:
Ten aanzien van deze normstelling is het onduidelijk of deze betrekking heeft op de
besmettingsgraad van de populatie (d.w.z. het gebied of de partij) of op de
betreffende steekproef.
Ter beoordeling van de steekproefschema’s is een duidelijk onderscheid tussen eis aan
partij en de daarvan afgeleide eis aan de steekproef wel noodzakelijk. Alleen dan kan
immers worden nagegaan of partijen die aan de eis voldoen bij de controle ook met
een grote kans aan de eis voor de steekproef voldoen, en andersom of partijen die niet
aan de eis voldoen met een grote kans niet door de steekproefcontrole komen.
Uit de context kan worden afgeleid dat deze norm betrekking heeft op het
steekproefresultaat: in de steekproef van 25 gram mag geen Salmonella worden
aangetroffen.
In de onderliggende nota’s van het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997 en 4 februari
1998) blijkt dat de besmettingsgraad van de populatie met de volgende kentallen
wordt gespecificeerd:
λ = gemiddeld aantal Salmonella’s in een eenheid van 25 gram;
p = fractie eenheden van 25 gram dat besmet is, d.w.z. dat minstens 1 Salmonella
bevat.
De grootheden λ en p zijn twee manieren om aan te geven in welke mate een partij of
gebied besmet is. Deze kentallen zijn in elkaar om te rekenen. Uitgaande van een
Poisson-verdeling voor het aantal salmonella’s per 25 gram, geldt tussen deze twee
kentallen de volgende relatie:
p = 1 – e-λ
4.4.2.2 Kansen op signalering van besmette gebieden of partijen
In het protocol wordt de relatie tussen de besmettingsgraad en de signaleringskans
niet expliciet verantwoord.
In onderliggende nota’s van het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997 en 4 februari 1998)
wordt dit wel gedaan, maar dan gebaseerd op een systeem van 5 afzonderlijke
monsters van 25 gram, waarbij de keuze wordt gemaakt voor het maximaal
toelaatbaar aantal positieve monsters van deze 5. Echter de uiteindelijke werkwijze
conform het protocol is afwijkend van de in de nota’s voorgestelde aanpak.

26

de aantallen controles zijn gebaseerd op de bemonsteringsschema’s in het protocol en het gedetailleerde
bemonsteringsschema van het RIKILT (versie 2004-2)
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De in het protocol gekozen aanpak is gebaseerd op 1 mengmonster van 25 gram,
samengesteld uit delen van 5 monsters van 25 gram uit het gebied, c.q. de partij. De
werkwijze daarbij is als volgt:
in het veld worden op random plaatsen 5 monsters van 25 gram genomen;
per monster worden random 4 schelpdieren genomen;
dit leidt tot een verzamelmonster van 5x4 = 20 schelpdieren;
na menging wordt hiervan 25 gram schelpdiervlees als te beproeven monster
genomen.
De relatie tussen besmettingsgraad en signaleringskans kan vervolgens worden
afgeleid. Deze afleiding is gebaseerd op de aanname dat de besmetting gelijkmatig is
over het gebied. In de NOTA van het RIVO-DLO (d.d. 7 november 1997) wordt gesteld
dat een gelijkmatig besmettingsniveau een uitgangspunt dient te zijn voor de indeling
van de compartimenten.
De volgende redenering leidt tot de relatie tussen signaleringskans en
besmettingsgraad:
het aantal salmonella’s per monster van 25 gram wordt beschreven door een
Poisson-verdeling met parameter λ, waarbij λ een maat voor de
besmettingsgraad is (te weten het gemiddeld aantal salmonella’s per eenheid van
25 gram)
als van deze monsters random een deelmonster wordt genomen ter grootte van
een fractie q, dan is het aantal salmonella’s in het deelmonster verdeeld volgens
een Poisson-verdeling met parameter qλ
als 5 van deze monsters worden samengesteld tot een mengmonster, dan is het
aantal salmonella’s in het mengmonster verdeeld volgens Poisson-verdeling met
parameter 5qλ
als vervolgens het mengmonster nog moet worden verkleind met een factor r om
tot een monster van 25 gram te komen, dan is het aantal salmonella’s in het
mengmonster Poisson verdeeld met parameter 5qrλ
er geldt in principe dat qr = 1/5; dit is als volgt in te zien: van elk van de 5
monsters wordt een deelmonster genomen die een fractie q is van het
oorspronkelijke monster; dit resulteert in totaal tot een verzamelmonster met
een hoeveelheid van 5q maal 25 gram; vervolgens vindt nog weer een
verkleinstap plaats met een factor r, waarbij dus 5qr maal 25 gram monster
overblijft. De verkleinstap was bedoeld om te zorgen dat precies 1 maal 25 gram
overblijft, zodat dus de gelijkheid 5qr = 1 moet gelden.
Samengevat komt men tot de conclusie dat het aantal salmonella’s in het
mengmonster van 25 gram verdeeld is volgens een Poisson-verdeling met parameter
λ, waarbij λ de besmettingsgraad van de partij is, gemeten als gemiddeld aantal
salmonella’s in eenheden van 25 gram.
Bevinding:
Uit bovenstaande blijkt dat, onder de veronderstelling van een homogene partij, het
nemen van een mengmonster van in totaal 25 gram geen groter onderscheidend
vermogen heeft in vergelijking tot steekproefname van 1 monster van 25 gram. De
relatie tussen signaleringskans en besmettingsgraad is namelijk exact gelijk. Echter het
werken met een mengmonster biedt extra bescherming tegen eventuele
inhomogeniteit van het gebied, en verdient daarom wel de voorkeur.
Het aantal salmonella’s dat zoal in een mengmonster van 25 gram kan worden
aangetroffen, wordt beschreven door de Poisson-verdeling. Deze aantallen zijn
afhankelijk van de parameter λ, het aantal salmonella’s dat gemiddeld over de hele
partij in een eenheid van 25 gram wordt aangetroffen.
In figuur 4.1 zijn de kansverdelingen weergegeven voor de mogelijke aantallen
salmonella’s die in 25 gram worden aangetroffen voor een gemiddeld
besmettingsniveau met λ = 0.2, resp. λ = 1.6.
Uit deze figuur blijkt dat bij een partij waarin gemiddeld per 25 gram 0.2 salmonella
zit, de kans groot is dat in de steekproef 0 salmonella’s zitten (kans 82%); de kans dat
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er 1 salmonella wordt gevonden is ca. 17 % en het vinden van 2 salmonella’s is
zeldzaam (2% kans).
Daarentegen is bij een partij met een hogere besmettingsgraad (1.6 gemiddeld per 25
gram) de kans dat in een steekproef van 25 gram 0 salmonella’s worden gevonden
veel kleiner (20%), de kans op 1 salmonella is 32%, etc.
Dit voorbeeld toont aan dat de uitkomsten die in een steekproef waarschijnlijk
worden gevonden, sterk afhangen van de kwaliteitsparameter (hier
besmettingsgraad) van de partij.
Uit figuur 4.1 kunnen ook de signaleringskansen worden uitgerekend: voor de partij
met een besmettingsgraad van gemiddeld 0.2 is de signaleringskans, d.w.z. de kans
dat in de steekproef minstens 1 salmonella wordt aangetroffen, ongeveer 0.18 (18%).
Voor de meer besmette partij (1.6 gemiddeld per 25 gram) is de signaleringskans
ongeveer 0.80 (80%).
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Figuur 4.1. Voorbeelden van twee Poisson-verdelingen
De signaleringskans is per definitie gelijk aan de kans dat het mengmonster positief is.
Deze kans is voor een willekeurige besmettingsgraad λ volgens de Poisson-verdeling
gelijk aan:
P(signalering) = 1 – e-λ
De relatie tussen besmettingsgraad en kans op signalering is weergegeven figuur 4.2.
In Bijlage 6, tabel 1 zijn de onderliggende data weergegeven.
Bevindingen:
Uit figuur 4.2 blijkt dat een redelijke kans op signalering, bijvoorbeeld 80%
signaleringskans, optreedt bij een besmettingsgraad van gemiddeld 1.6 salmonella per
25 gram in het gebied of de partij. Lagere besmettingsgraden, bijvoorbeeld 0.5
salmonella per 25 gram, hebben een lage kans op signalering.
De grafiek kan ook nog als volgt worden gelezen: indien bij een controle geen
signalering van Salmonella plaats vindt, is het vrijwel zeker (nl. met 80%
betrouwbaarheid) dat de werkelijke besmettingsgraad onder de 1.6 salmonella
gemiddeld per 25 gram ligt.
Doordat in het protocol geen duidelijke eis aan de populatie wordt gesteld is niet
eenduidig vastgelegd welke besmettingsgraad nog net toelaatbaar is, en vanaf welke
besmettingsgraden een hoge signaleringskans vereist is. Bovendien is niet vastgelegd
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hoe hoog deze signaleringskans dan moet zijn. De beoordeling van de effectiviteit van
de bemonsteringsschema’s is afhankelijk van deze eisen.
Zou men bijvoorbeeld voor een gebied of partij een besmettingsgraad van 1.6
acceptabel vinden, dan is de conclusie dat het bemonsteringssysteem veilig is voor de
consument: immers partijen met een besmettingsgraad boven 1.6 worden met redelijk
grote kans (boven 80%) gesignaleerd.
Zou daarentegen de eis op 0.4 worden gesteld, dan blijkt uit bovenstaande grafiek dat
het huidige bemonsteringsschema te weinig bescherming biedt: partijen met een te
hoge besmettingsgraad worden met een lage kans gesignaleerd.
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Figuur 4.2. Signaleringskans in relatie tot de besmettingsgraad
4.4.2.3 De waarde van herbemonstering na het nemen van een maatregel
Bij signalering van een besmetting wordt in een aantal gevallen een maatregel
opgelegd, zoals het declasseren of sluiten van een gebied. Vervolgens wordt na korte
tijd opnieuw een monstername uitgevoerd, opnieuw op basis van 1 mengmonster van
25 gram.
Bevinding:
Bij besmettingsgraden tussen 0.5 en 0.9 salmonella gemiddeld per 25 gram varieert de
signaleringskans tussen 0.4 en 0.6. Dit betekent dat de kans, dat bij een volgende
keuring met dezelfde besmettingsgraad een goedkeuring volgt, ligt tussen 0.6 en 0.4.
De consequentie is dat, voor partijen met een besmettingsgraad in genoemde range,
een opgelegde maatregel bij de volgende controle weer kan worden ingetrokken,
terwijl de kwaliteit niet echt is verbeterd.
Afhankelijk van de eisen die aan de besmettingsgraad van een partij worden gesteld,
ligt hier dus een risico voor de effectiviteit van het huidige bemonsteringsschema.
Het verdient daarom aanbeveling om bij signalering van besmetting en daaraan
gekoppelde maatregelen, de herkeuring te baseren op een grotere steekproef. Op
deze wijze kan met grotere betrouwbaarheid worden vastgesteld of de maatregel de
besmettingsgraad heeft verlaagd.
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Onderzoek van 8 omringende vakken in verwatergebieden
Bij aantreffen van Salmonella in een verwatergebied, worden vervolgens de 8
omliggende vakken onderzocht op dezelfde wijze als het oorspronkelijke vak. Met
betrekking tot de effectiviteit van dit systeem gelden de volgende bevindingen:
per individueel omliggend vak gelden dezelfde overwegingen als hierboven bij
de herbemonstering genoemd: bij besmettingsgraden tussen 0.5 en 0.9 in zo’n
omliggend vak is er een redelijke kans dat daar niets wordt gevonden
over het geheel van 8 omliggende vakken is er een grote kans dat er in minstens
1 van die vakken een besmetting wordt gesignaleerd; dit blijkt uit figuur 4.2.
In figuur 4.3 is af te lezen hoe groot de kans is dat in minstens 1 van de 8 omliggende
vakken een besmetting in het mengmonster wordt gesignaleerd, afhankelijk van de
werkelijke besmettingsgraad in dat vak. De berekende signaleringskansen zijn geldig
voor een steekproefcontrole per vak op basis van 1 mengmonster van 25 gram en
voor de situatie dat de besmetting homogeen over alle vakken verspreid is.
Uit de figuur blijkt dat er een grote kans (90%) is dat in minstens 1 van de 8 vakken
een besmetting wordt gesignaleerd, zodra het besmettingsniveau boven de 0.3 stijgt.
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Figuur 4.3. Signaleringskans in minstens 1 van de 8 vakken
4.4.2.4 Tijdsduur tussen optreden besmetting en signalering
In figuur 4.3 is de relatie weergegeven tussen de besmettingsgraad enerzijds en de
signaleringskans anderzijds. Hierbij gaat het om signalering in een individuele
steekproef. In de praktijk worden periodiek steekproeven genomen. Het kan dus
voorkomen dat een besmetting in de eerste steekproef wordt gemist, maar in een
volgende steekproef alsnog wordt gevonden.
Interessant is om na te gaan in welke mate het protocol garanties biedt tot een snelle
signalering van een besmetting. In figuur 4.4 is weergegeven hoe groot de kans is dat
een bepaalde besmetting wordt gesignaleerd, respectievelijk bij de 1e steekproef,
binnen 2 steekproeven (dus bij de 1e of bij de 2e), binnen 3 steekproeven, etc. In
Bijlage 6, tabel 2 zijn de onderliggende data van de grafiek weergegeven.
Met Pk , k =1 … 10 wordt de kans op signalering binnen respectievelijk 1, 2, 3 … 10
controles aangegeven.
De keuze van maximaal 10 controles is gebaseerd op het aantal controles dat
gedurende een seizoen wordt uitgevoerd in productiegebieden.
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Kans op detectie salmonella
binnen termijn van k=1…10 controles
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Figuur 4.4. Signaleringskansen binnen respectievelijk 1, 2, … 10 controles, afhankelijk
van besmettingsgraad
De lijnen in de grafiek kunnen ook worden gekoppeld aan de tijd tot signalering, door
de steekproeffrequentie erbij te betrekken. Volgens het protocol is bijvoorbeeld de
steekproeffrequentie in productiegebieden 1 maal per 2 weken. Dat betekent dat
signalering binnen 1 controle overeenkomt met signalering binnen 2 weken,
signalering binnen 2 controles is equivalent aan signalering binnen 4 weken, etc.
Bevinding:
Uit figuur 4.4 blijkt dat de signaleringskansen binnen 1 controle (de lijn voor P1) pas
voldoende groot worden bij besmettingen vanaf 1.5 salmonella gemiddeld per 25
gram. Voor de detectie van lagere besmettingsgraden zijn meerdere controles nodig.
Zo wordt bijvoorbeeld een besmetting met gemiddelde 0.5 salmonella per 25 gram pas
met een grote kans (bijvoorbeeld boven 95%) gesignaleerd na minstens 5
opeenvolgende controles.Voor de productiegebieden komt dit overeen met 10 weken
(5x2) en voor de verwatergebieden met een tijdsduur van 10 maanden.
4.4.3

Controle op faecale coliformen

4.4.3.1 Steekproef en norm
Steekproefomvang en –frequentie
De steekproefomvang en –frequentie bij de controle van tweekleppige weekdieren op
faecale coliformen en eventueel proceswater staan in tabel 4.1 weergegeven. Ook
staan bij benadering het aantal controles per seizoen (juni t/m maart) vermeld. Voor
de verwatergebieden en oesterputten is dit per verzendingscentrum weergegeven.
Voor de zuiveringscentra is dat niet op voorhand bekend omdat hier de bemonstering
samenhangt met de aangeboden partijen.
Bij de monstername voor de weekdieren worden uit verschillende delen van het
gebied of de partij in totaal 5 monsters genomen, volgens het voorschrift bestaande
uit elk resp. 20 mosselen, 6 oesters, 0.5 liter kokkels of spisula’s. De monstername
voor proceswater bestaat uit 1 monster van ongeveer 1 liter.
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Tabel 4.1

Steekproeven bij controle op faecale coliformen

gebied/centrum

steekproef
omvang

aantal
controles per
frequentie
seizoen

weekdieren
productiegebied (per compartiment)
verwatergebied (1 put/vak per verzendingscentrum)
zuiveringscentrum (per partij voor & na zuivering)
verzendingscentrum

5
5
5
1

2 weken
maand
week

20
10
40

proceswater
zuiveringscentrum
verzendingscentrum

1
1

week
week

40
40

Normstelling
Met betrekking tot de normstelling voor faecale coliformen (fc) gelden volgens het
protocol “Sanitaire eisen tweekleppige weekdieren (versie 2003, bijlage II, par. 1.1.2
en par 2.1)” de volgende eisen:
voor eindproducten (weekdieren in verzendingscentra) geldt: < 300 fc/100gram;
voor proceswater geldt: < 14 fc/100ml;
voor weekdieren in productiegebieden, verwatergebieden en zuiveringscentra
gelden twee grenswaarden voor aantallen faecale coliformen per 100 gram,
aangeduid met de letters m en M, die afhankelijk zijn van de klassering van het
gebied (zie tabel 4.2 en bijlage 4).
Tabel 4.2. Grenswaarden voor aantal faecale coliformen per 100 g
klasse
m
M
A
300
3 000
B
6 000
30 000
C
60 000
Eisen voor goedkeuring zijn als volgt vastgesteld:
voor weekdieren in verzendingcentra en voor proceswater in zuiveringscentra en
verzendingscentra geldt: er wordt 1 monster genomen, en dit monster moet aan
de norm voldoen
voor weekdieren in productiegebieden, verwatergebieden en zuiveringscentra
worden 5 monsters genomen; goedkeuring volgt indien aan beide van de
volgende voorwaarden wordt voldaan: maximaal 1 van de 5 monsters heeft een
waarde boven m, en geen enkele van de 5 monsters heeft een waarde boven M
(daarbij is de eerste voorwaarde niet van toepassing in klasse C)
Bevinding:
Uit de formulering van normstellingen is af te leiden dat deze betrekking hebben op
de steekproefresultaten. Onduidelijk is welke eis wordt gesteld aan de kwaliteit
(=besmettingsgraad) van de partij of het gebied. M.a.w. niet vastgelegd is welke
besmettingsgraden in de partij of het gebied met een hoge kans moeten worden
gesignaleerd.
4.4.3.2 Kansen op signalering van besmette gebieden of partijen
In het protocol wordt de relatie tussen de besmettingsgraad en de signaleringskans
niet expliciet verantwoord. Ook zijn er geen NOTA’s bekend waarin de keuze voor
steekproefgrootte en goedkeurcriteria zijn onderbouwd.
Evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van de bemonsteringsschema’s in het
protocol vereist inzicht in het onderscheidend vermogen van de steekproefcontroles:
welke besmettingsgraden worden met grote kans gesignaleerd, en welke niet?
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De kansen op signalering van besmetting, afhankelijk van de besmettingsgraad
kunnen worden afgeleid, onder de volgende veronderstellingen:
de besmetting, gemeten als het gemiddeld aantal faecale coliformen per 100
gram (weekdieren) of per 100 ml (proceswater), is homogeen verdeeld over de te
bemonsteren partij of het gebied; dit is conform de stelling dat een gelijkmatig
besmettingsniveau een uitgangspunt dient te zijn voor de indeling van de
compartimenten/gebieden;
per monster wordt 100 gram weekdieren, c.q. 100 ml proceswater in onderzoek
genomen;
de variaties ten gevolge van meetfouten zijn klein ten opzichte van de natuurlijke
variaties in aantallen faecale coliformen.
Een besmetting wordt gesignaleerd zodra de steekproefresultaten niet meer voldoen
aan de onder 4.4.2.1 genoemde eisen voor goedkeuring. Om bij een gegeven
besmettingsgraad te bepalen hoe groot de kans op signalering is, worden de
volgende stappen gevolgd:
definieer de besmettingsgraad λ: het gemiddeld aantal faecale coliformen per 100
gram, cq. 100 ml;
de λ’s in het interessante gebied, nl. rond de grenswaarden m en M uit tabel 4,
zijn zo groot dat de Poissonverdeling kan worden benaderd met een normale
verdeling;
daarmee kan de goedkeurkans worden berekend, d.w.z. de kans dat:
o alle 5 monsters lager uitvallen dan m, of dat 4 van de 5 monsters onder m
liggen en 1 van de 5 tussen m en M (dit is de eis voor weekdieren in
productie- en verwatergebieden en zuiveringscentra);
o het monster lager uitvalt dan 300 (weekdieren in verzendingscentra), cq.
lager uitvalt dan 14 (proceswater in zuiverings- en verzendingscentra);
de signaleringskans is gelijk aan 1 minus de goedkeurkans.
De relatie tussen signaleringskans en besmettingsgraad is voor de verschillende
situaties weergegeven in onderstaande figuren.
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Figuur 4.5. Signaleringskansen afhankelijk van besmettingsgraad; weekdieren in Agebied
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signaleringskans
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Figuur 4.6. Signaleringskansen afhankelijk van besmettingsgraad; weekdieren Bgebied
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Figuur 4.7. Signaleringskansen afhankelijk van besmettingsgraad; weekdieren Cgebied
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Figuur 4.8. Signaleringskansen afhankelijk van besmettingsgraad; weekdieren
verzendingscentra
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Figuur 4.9. Signaleringskansen afhankelijk van besmettingsgraad; proceswater
Bevindingen:
Bij de bemonstering van weekdieren in klassen A en B bij productiegebieden en
verwatergebieden blijkt (figuur 4.5 en 4.6) dat de signaleringskans ruim 80% (0.80)
bedraagt wanneer de besmettingsgraad op het niveau van de grenswaarde m (resp.
300 bij A en 6000 bij B) zit. Zodra de besmettingsgraad in die gebieden boven m komt,
wordt dit met de huidige bemonstering met grote kans gesignaleerd.
Voor de C-gebieden (figuur 4.7) wordt alleen gecontroleerd tegen een grenswaarde M
(=60 000). Wanneer gemiddeld genomen over het gebied die waarde wordt
overschreden, wordt dit met een grote kans via de steekproef gedetecteerd.
In zuiveringscentra worden partijen vóór zuivering gecontroleerd conform de regels
voor een B-gebied en na zuivering volgens de regels voor een A-gebied. Dus ook voor
zuiveringscentra geldt dat de signaleringskans groot is zodra van een partij de
besmettingsgraad de normwaarde overschrijdt.
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Bovenstaande is geldend onder de aanname van een homogeen verdeelde
besmetting.
Zowel voor weekdieren in verzendingscentra als voor proceswater berust de controle
op 1 monster, dat dan aan de eis van 300 fc/100gram resp. 14 fc/100ml moet voldoen.
Uit figuur 4.8 en 4.9 blijkt dat een partij of proceswater dat precies op deze eis zit een
signaleringskans heeft van 50% (0.50).
Dit maakt duidelijk dat het onderscheidend vermogen binnen de termijn van 1
steekproef, d.w.z. binnen 1 week, beperkt is.
4.4.3.3 Tijdsduur tot signalering van besmetting: verzendingscentra
In bovenstaande is geconstateerd dat er een beperkt onderscheidend vermogen is in
de controle op besmettingen van weekdieren in verzendingscentra of van
proceswater. Omdat deze controles wel frequent plaatsvinden, nl. 1 maal per week, is
het interessant om na te gaan binnen hoeveel opeenvolgende wekelijkse controles
signalering van een eventuele besmetting plaatsvindt.
In onderstaande figuren is weergegeven hoe groot de kans is dat een bepaalde
besmetting wordt gesignaleerd, respectievelijk bij de 1e steekproef, binnen 2
steekproeven (dus bij de 1e of bij de 2e), binnen 3 steekproeven, etc.
Met Pk , k =1 … 10 wordt aangegeven de kans op signalering binnen respectievelijk 1,
2, 3 … 10 controles.
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Figuur 4.10. Signaleringskansen binnen een termijn van resp. 1, 2, ... 10 controles;
weekdieren in verzendingscentra
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Figuur 4.11. Signaleringskansen binnen een termijn van resp. 1, 2, ... 10 controles;
proceswater
Bevindingen:
Uit figuur 4.10 en 4.11 blijkt dat voor besmettingsgraden van weekdieren en
proceswater rond en boven de normwaarden (resp. 300 per 100 gram en 14 per 100
ml) de signaleringskans groot (boven 95%) is binnen een termijn van 4 opeenvolgende
controles, hetgeen overeenkomt met een tijdsverloop van 4 weken.
Opmerking:
Bovenstaande berekeningen berusten op de aanname dat de monstergroottes van
weekdieren en proceswater van resp. 100 gram en 100 ml zijn. Wanneer de monsters
in de praktijk kleiner zijn, dan lopen de grafieken minder steil. Dat wil zeggen, het
onderscheidend vermogen van de steekproefcontrole neemt dan af.
Er geldt nl. hoe steiler de grafiek, des te beter is het onderscheidend vermogen:
immers lage besmettingsgraden hebben dan een lage signaleringskans, hoge
besmettingsgraden een grote signaleringskans.
4.4.3.4 De waarde van herbemonstering na het nemen van een maatregel
Bij de beoordeling van Salmonella werd gewezen op de wenselijkheid van verscherpte
controle na het aantreffen van besmetting. Met name bij besmettingsniveaus met
signaleringskansen rond de 50% is nl. de kans groot (ook rond de 50%) dat bij
herkeuring geen signalering plaatsvindt, zelfs indien de besmetting onverminderd
gelijk is gebleven.
Hetzelfde is van toepassing op de controle op faecale coliformen. Een gunstige
uitzondering hierop vormt de controle op faecale coliformen in proceswater. Hier is
na het aantreffen van een normoverschrijding van faecale in het vervolg een
intensievere bemonstering voorgeschreven van 2 monsters per dag, totdat weer aan
de norm wordt voldaan.
De signaleringskans voor dit verscherpte schema is weergegeven in figuur 4.12.
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besmettingsgraad: aantal coliformen per 100 ml

Figuur 4.12. Signaleringskansen binnen respectievelijk 1, 2, 3, 4, 5 en 10 controles;
verscherpte controle proceswater
Bevinding:
De curves in figuur 4.12 tonen dat een snelle signalering optreedt, indien het
proceswater blijvend een besmetting boven de norm van 14 faecale coliformen per 100
ml heeft. De kans dat dit bij de eerste steekproef (lijn voor P1) al wordt gevonden is
minstens 75% (0.75). Dit is al gunstiger dan het oorspronkelijke schema (vergelijk
figuur 4.9). Bovendien blijkt dat een besmetting boven 14 cf/100ml met grote kans
(minstens 95%) wordt gesignaleerd binnen 2 controlemomenten, d.w.z. binnen 2
dagen. Daarmee is de controle op het effect van verbeteracties effectief.
Opmerking:
De berekeningen van de signaleringskansen zijn gebaseerd op de volgende
belangrijke veronderstellingen: nl. dat de besmetting ongeveer homogeen over de
partij of proceswater verspreid is, dat variatie ten gevolge van meetfouten klein is ten
opzichte van de natuurlijke variatie en dat per monster ca. 100 ml wordt genomen.
4.4.4
Controle op fytoplankton en mariene biotoxines
Het uitvoeringsprotocol en de monsternamevoorschriften met betrekking tot de
controle op biotoxinen geven geen aanwijzingen voor statistische onderbouwingen
van de keuze voor steekproefgrootte en –frequentie en voor de normen ten aanzien
van het goed- of afkeuren van een partij of gebied. Ook bestaat er geen NOTA met
enige kwantitatieve onderbouwing van de opzet van het bemonsteringsschema.
Dientengevolge is een uitgebreide statistische evaluatie niet mogelijk. De hieronder
geformuleerde bevindingen zijn daarom van algemene aard.
Bevindingen
Het protocol biedt geen inzicht in de relatie tussen de besmettingsgraad van de
populatie (gebied of partij) enerzijds en de signaleringskans op basis van
steekproefcontrole anderzijds. De normstelling in termen van maximale gehaltes
voor de biotoxinen DSP, ASP of PSP in de steekproef biedt daartoe geen
aanknopingspunt. Immers onbekend is hoe de verdeling van gehaltes in een
random steekproef is, en daarmee is ook de kans op een steekproefresultaat
boven de norm onbekend.
Ook is er geen NOTA overlegd met een statistische onderbouwing
Er is een onduidelijke link tussen het protocol en het monsternamevoorschrift: in
het protocol worden 1, 2, 3 of 6 monsters voorgeschreven, afhankelijk van het
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betreffende gebied en de fase die op een bepaald moment geldt. Het
monsternamevoorschrift vermeldt dat 5x1 liter monster voor onderzoek op
biotoxines moet worden verzameld.
De volgens het protocol voorgeschreven controles worden strenger, zodra een
overschrijding van de norm is geconstateerd. Zowel in fase 1 (fytoplankton
aangetroffen) als in fase 2 (biotoxine aangetroffen) neemt de steekproefgrootte
toe. Bovendien wordt in fase 2 niet snel ten onrechte een maatregel opgeheven,
omdat hierbij in 2 opeenvolgende controles moet worden aangetoond dat weer
aan de norm wordt voldaan.

Conclusies en verbeterpunten

1.

Onduidelijk is of er in de praktijk controles worden verricht op
Noordzeeschelpdieren (Spisula, Nonnetje, Ensis) bij visserijactiviteiten. In
RICHTLIJN 91/492/EEG wordt gesteld dat indien het verzamelen van tweekleppige
weekdieren op onregelmatige tijdstippen plaatsvindt, controles van geval tot
geval uitgevoerd moeten worden. In het bemonsteringsschema voor de sanitaire
controle op productiegebieden (§ 2.3 van het protocol “sanitaire eisen
tweekleppige weekdieren”, versie 2003) is voor deze tweekleppige weekdieren
afkomstig uit de Visserijzone, een monstername frequentie van 1 x per maand bij
visserijactiviteiten vastgesteld. Uit de interviews kwam naar voren dat voor zover
bekend in de praktijk geen controles op Noordzeeschelpdieren worden
uitgevoerd of in beperkte mate (alleen voor Spisula). Bovenstaande geldt zowel
voor de controle op bacteriologische besmettingen als op mariene biotoxines.
Indien er bij visserijactiviteiten op geen enkele wijze controle op
Noordzeeschelpdieren plaatsvindt, vormt dit een risico voor de gezondheid van
de consument en dient dit gezien te worden als een ernstige tekortkoming van
het huidige monitoringssysteem.

2.

Verwatergebieden worden wettelijk beschouwd als productiegebieden en dienen
daarmee te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan productiegebieden.
Echter, in de praktijk komen de functie en indeling van deze gebieden niet met
elkaar overeen. In de productiegebieden liggen tweekleppige weekdieren in
verschillende kweekstadia, in de verwatergebieden liggen alleen tweekleppige
weekdieren gereed voor rechtstreekse menselijke consumptie. De controle van de
productiegebieden wordt per gebied of compartiment uitgevoerd, terwijl de
verwatergebieden per bedrijf (verzendingscentrum) gecontroleerd worden. Het
verdient aanbeveling na te gaan of de huidige wijze van monitoring voor
verwatergebieden wel zinvol is, dat wil zeggen voldoende informatie geeft over
de gesteldheid van het gebied. Een belangrijke vraag hierbij is of men met de
huidige monitoring de waterkwaliteit van het verwatergebied of de kwaliteit van
de tweekleppige weekdieren in het verwatergebied wil bewaken. Een en ander
hangt namelijk af van de verblijftijd van de weekdieren. Indien er mosselen
bemonsterd worden die net in het verwatergebied opgeslagen zijn, wordt er
mogelijk een normoverschrijding geconstateerd die niet iets zegt over het
verwatergebied, maar over het productiegebied waar ze uitkomen.

3.

De monstername frequenties die worden aangegeven in het
bemonsteringsschema voor de controle op fytoplankton en biotoxines in
productiegebieden in het protocol “Toxinevormende algen en biotoxine levende
tweekleppige weekdieren”, zijn op enkele punten afwijkend van de monstername
frequenties in de praktijk (bemonsteringsschema verkregen via het RIKILT, versie
2004-2). Volgens het schema in het protocol wordt de controle op biotoxines in
de maanden juli t/m december zowel voor mosselen als oesters wekelijks
uitgevoerd. In de praktijk blijkt de monstername frequentie voor oesters in deze
periode 1 x per 2 weken te zijn. Het is onduidelijk waarom in deze periode een
lagere monstername frequentie voor oesters gehanteerd wordt.
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4.

De controle op de kwaliteit van het schelpdierwater volgens RICHTLIJN
79/923/EEG wordt uitgevoerd door het RIKZ. Deze monitoring lijkt gescheiden te
zijn van de sanitaire monitoring van tweekleppige weekdieren. Het Productschap
heeft aangegeven niet op de hoogte te worden gesteld van de uitslagen van de
schelpdierwater monitoring. Dit zou volgens Bijlage II, §2.2 van het protocol
“Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren, versie 2003”, wel moeten
gebeuren. Het is niet duidelijk wat met de resultaten van de monitoring van het
schelpdierwater wordt gedaan en door wie acties/maatregelen bij
normoverschrijdingen worden genomen.
Beide monitoringssystemen dienen goed op elkaar afgestemd te worden.

5.

In het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren (versie 2003)”
wordt de relatie tussen de besmettingsgraad van een partij of gebied en de
signaleringskans niet expliciet verantwoord. Wel zijn een aantal NOTA’s
afkomstig van het RIVO uit 1997 en 1998 overlegd, waarin een statistisch
onderbouwd voorstel wordt gedaan met betrekking tot de normering, de
frequentie van monstername en het aantal monsters dat onderzocht dient te
worden. Dit voorstel is echter niet in overeenstemming met de
bemonsteringsschema’s van het huidige monitoringssysteem.

6.

Met betrekking tot de controle op fytoplankton en mariene biotoxines gaven de
bestudeerde documenten geen aanwijzingen voor statistische onderbouwing van
de keuze voor de frequentie van monstername en het aantal monsters, zoals
vastgelegd in het bemonsteringsschema van het protocol “Toxinevormende algen
en biotoxine levende tweekleppige weekdieren (versie 2003)”. Dit had tot gevolg
dat een uitgebreide statistische evaluatie niet mogelijk was. Wel zijn bevindingen
van algemene aard aangegeven.

7.

Voor de statistische beoordeling van de bemonsteringsschema’s voor de controle
op bacteriologische besmettingen geldt in het algemeen dat de grafieken
gebaseerd op deze schema’s, inzicht geven in de relatie tussen besmettingsgraad
van de partij of het gebied enerzijds en de kans op signalering van besmetting
binnen één of meerdere controlemomenten anderzijds. Uit de relaties is af te
lezen welke besmettingsgraden met grote kans worden opgespoord en welke
besmettingsgraden vrijwel nooit in de bemonsteringen zullen worden
aangetoond. In de uitvoeringsprotocollen is geen duidelijke keuze gemaakt in de
maximaal toelaatbare besmettingsgraad in de gebieden/partijen, en ook is niet
aangegeven met welke kans besmettingen boven die norm moeten worden
gesignaleerd. De consequentie is dat een kwantificeerbaar oordeel over de
effectiviteit van de huidige bemonstering niet is op te stellen.
Het verdient aanbeveling duidelijke eisen aan de populatie te stellen, d.w.z. vast
te stellen welke besmettingsgraad nog net acceptabel is en vanaf welke
besmettingsgraden een hoge signaleringskans vereist is. Ook zal vastgelegd
moeten worden hoe hoog deze signaleringskans moet zijn.

8.

Afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de besmettingsgraad van een
partij of gebied, bestaat met de huidige wijze van monitoren op bacteriologische
besmettingen de kans, dat een opgelegde maatregel na normoverschrijding bij
een volgende controle wordt ingetrokken, terwijl de besmettingsgraad van de
partij niet echt verlaagd is. Dit geldt met name bij besmettingsniveaus met een
lage signaleringskans. Het verdient aanbeveling om bij signalering van een
normoverschrijding en daaraan gekoppelde maatregelen, de herkeuring te
baseren op een grotere steekproef. Op deze wijze kan met grotere
betrouwbaarheid worden vastgesteld of de maatregel de besmettingsgraad heeft
verlaagd.
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Laboratoriumtesten

5.1

Inleiding

Om in een efficiënt monitoringssysteem te kunnen voorzien, dient volgens de
Europese richtlijnen 93/383/EG en 1999/312/EEG elke lidstaat een
referentielaboratorium (NRL) aan te wijzen voor 1) de bacteriologische en virale
besmettingen en 2) de mariene biotoxines. Deze nationale referentielaboratoria zijn
belast met de coördinatie van de uitvoering van de vereiste analyses van monsters
afkomstig uit de productiegebieden.
De verantwoordelijkheden en taken van de NRL’s, vastgelegd in de bovengenoemde
richtlijnen zijn:
coördinatie van de activiteiten van de betrokken nationale laboratoria;
het organiseren van vergelijkende testen (ringonderzoeken) tussen de
verschillende nationale laboratoria die verantwoordelijk zijn voor de analyses;
informatie verstrekken aan en adviseren van belanghebbende overheden.
verstrekken van informatie afkomstig van het CRL aan de betrokken nationale
laboratoria.
Communautaire referentielaboratoria (CRL) zijn aangewezen om een
gestandaardiseerd systeem voor de gehele Europese Gemeenschap te waarborgen.
Deze CRL’s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de monitoring uitgevoerd
door de nationale referentielaboratoria.
De Europese richtlijn 91/492/EEG stelt ten aanzien van consumptiegerede
tweekleppige weekdieren eisen voor faecale coliformen, Salmonella, virussen,
toxische of schadelijke bestanddelen, radionucleïdegehalten en de biotoxines
Paralytic Shellfish Poison (PSP), Diarrhetic Shellfish Poison (DSP), Amnesic Shellfish
Poison (ASP). Bijlage 6 geeft een overzicht van de gestelde eisen. Voor een aantal
parameters is in deze of andere richtlijnen tevens de analysemethode vastgelegd.
De beoordeling van het onderdeel “laboratoriumtesten” was gericht op de
onderstaande onderzoeksvragen:
•

5.2

Laboratoriumtesten:
Wat is de rol van de Nationale referentielaboratoria?
Komen gebruikte analysemethoden overeen met de Europese en nationale
wetgeving?
Zijn er ontwikkelingen, alternatieve methodes die relevant zijn voor de
monitoring van tweekleppige weekdieren?

Referentielaboratoria

5.2.1
Referentielaboratorium voor bacteriologische en virale besmettingen
Het nationale referentielaboratorium (NRL) voor bacteriologische en virale
besmettingen is in Nederland sinds 2001 de afdeling Microbiologisch Laboratorium
voor Gezondheidsbescherming van het RIVM in Bilthoven, onder leiding van Dr.
W.H.M. van der Poel. Daarvoor was er in Nederland geen NRL voor bacteriologische
en virale besmettingen aangewezen.
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Als Communautair referentielaboratorium (CRL) voor bacteriologische en virale
besmettingen is het laboratorium van “The Centre for Environment, Fisheries and
Aquaculture Science (CEFAS)” in Weymouth, Engeland benoemd.
Bevindingen:
Het RIVM krijgt geen financiering voor de NRL taken, dat betekent dat zij zich in
beperkte mate met de vereiste activiteiten bezighoudt.
Het RIVM neemt als NRL deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het CRL in
Weymouth, Engeland.
Het RIVM neemt deel aan ringonderzoeken die door het CRL georganiseerd
worden.
Het RIVM onderhoudt contact met het RIKILT in Wageningen dat verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de bacteriologische analyses. Zo wordt het RIVM op de
hoogte gehouden van resultaten en is het betrokken bij de aanpak van het
validatieplan voor de Escherichia coli bepaling (zie 5.3.1.1).
Het RIVM heeft aan een aantal laboratoria (RVV, RIVO en RIKILT) een brief
gestuurd met daarin het verzoek deel te nemen aan een “rondzendoefening” voor
de bepaling van Salmonella en E. coli van de Health Protection Agency in
Engeland dat hierin samenwerkt met het CRL. Twee keer per jaar worden
monsters opgestuurd die getest worden. De resultaten dienen door de betrokken
laboratoria tevens aan het RIVM gerapporteerd te worden. Het RIVM en de KvW
Oost namen al deel aan deze studie.
Het RIVM neemt deel aan een virologisch ringonderzoek georganiseerd door het
CRL. Het betreft de detectie van Norovirussen en Hepatitis A. In totaal nemen 10
landen deel aan deze studie.
Het RIVM is als NRL niet betrokken bij het opstellen van de
bemonsteringsschema’s voor de monitoring (bemonsteringsplaatsen, frequentie
van monstername en aantallen monsters. Dit wordt in overleg tussen de
betrokken instanties bepaald.
5.2.2
Referentielaboratorium voor mariene biotoxines
Het nationale referentielaboratorium (NRL) voor de controle op mariene biotoxines is
de afdeling Natuurlijke Toxinen en Nitro-verbindingen van het RIVM in Bilthoven,
onder leiding van Ir. H.P. van Egmond.
Als Communautair referentielaboratorium (CRL) voor mariene biotoxines is het
laboratorium van “Ministerio de Sanidad y Conumo” in Vigo, Spanje benoemd.
Bevindingen:
De activiteiten die het RIVM als NRL zijnde uitvoert, vormen onderdeel van
projecten die door de VWA gefinancierd worden. Jaarlijks wordt met de
opdrachtgevers bepaald welke activiteiten uitgevoerd gaan worden en wordt
hiervoor de benodigde capaciteit ingepland.
Jaarlijks wordt door het RIVM een verslag gemaakt van de activiteiten die door
het NRL zijn uitgevoerd. Dit verslag gaat ter informatie naar het VWA en het CRL.
Het RIVM onderhoudt als NRL contact met de laboratoria van het RIVO, RIKILT,
KvW Oost en Universiteit Utrecht.
Er worden door het RIVM jaarlijks ringonderzoeken georganiseerd. Er zijn
inmiddels 4 studies voor PSP georganiseerd, één voor ASP en op dit moment is
een ringonderzoek voor DSP in uitvoering.
Het RIVM neemt deel aan ringonderzoeken georganiseerd door het CRL indien er
geen muisassays gebruikt hoeven te worden. In de praktijk betekent dat
deelname aan ringstudies van chemische bepalingen en de rattenassay voor DSP
toxinen (via het RIVO). Het RIVM vindt het jammer dat er niet jaarlijks
ringonderzoeken door het CRL georganiseerd worden. De coördinatie van de
ringstudies door het CRL verloopt niet altijd naar wens.
Op dit moment neemt het RIVM deel aan een door het CRL georganiseerde
ringstudie voor PSP.
Het RIVM neemt als NRL deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het CRL in Vigo,
Spanje.
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Het RIVM is als NRL internationaal betrokken bij de discussie over
bemonsteringsschema’s voor de sanitaire monitoring van schelpdieren. Het RIVM
heeft in 2001 deelgenomen aan de bijeenkomst van de “Working group on
sampling plans” in Brussel. Dit onderwerp stond ook op de agenda van de “Joint
FAO/IOC/WHO ad hoc Expert Consultation on Biotoxins in Molluscan Bivalves” in
Oslo (zie 5.2.2). Het RIVM is niet betrokken bij de totstandkoming van
gedetailleerde bemonsteringsschema’s die in de praktijk gebruikt worden. Dit
wordt in overleg tussen de betrokken instanties bepaald.

5.2.3
Uitvoering van analyses: betrokken laboratoria
De afdelingen van het RIVM voeren als NRL voor bacteriologische en virale
besmettingen en de mariene biotoxines geen routinematige analyses uit in het kader
van het monitoringssysteem voor tweekleppige weekdieren. De volgende laboratoria
zijn aangewezen voor de uitvoering van de routinematige analyses:
Het RIKILT in Wageningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepaling
van faecale coliformen en Salmonella in monsters tweekleppige weekdieren.
Het RIVO in Yerseke en IJmuiden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
bepalingen van de mariene biotoxines in monsters tweekleppige weekdieren en
de bepaling van fytoplankton in monsters water.
Bevindingen:
Voor de controle van het eindproduct bepalen de verzendings- en
zuiveringscentra zelf welk laboratorium de analyses uitvoert. Methodes van
verschillende laboratoria zijn volgens het RIKILT niet geharmoniseerd en
afwijkend van de gehanteerde methodes van de sanitaire monitoring. Het RIVM
houdt als NRL geen toezicht op de laboratoria van de zuiverings- en
verzendingscentra.
Zuiveringscentra en verzendingscentra mogen alleen gebruik maken van
laboratoria die volgens geaccrediteerde methoden werken. Volgens informatie
van de VWA heeft de RVV parallel monsters van de betrokken laboratoria,
microbiologisch onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vergeleken met
de uitkomsten van de laboratoria. Daar kwamen verschillen uit naar voren. Op dit
moment wordt door de VWA op papier een onderzoek naar de gebruikte
methodes en accreditatie uitgevoerd.
Geaccrediteerde methoden zijn in Nederland niet mogelijk voor bioassays (RIVM,
RIKILT).

5.3

Analysemethoden

5.3.1

Bacteriologische en virale besmettingen

5.3.1.1 Faecale coliformen en Salmonella
Voor de bepaling van faecale coliformen in levende tweekleppige weekdieren wordt
in richtlijn 91/492/EEG een MPN-test met vijf proefbuisjes en drie verdunningen (proef
uitgevoerd volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal) of een andere
bacteriologische test waarvan is aangetoond dat hij dezelfde nauwkeurigheidsgraad
heeft, voorgeschreven. De MPN-methode is niet verder in detail beschreven.
In het verslag van een inspectiebezoek van de Europese Commissie in 2001 (ref.
SANCO/3454/2001 – MR def.) wordt opgemerkt dat voor de bepaling van faecale
coliformen geen MPN methode zoals bepaald in de EU-wetgeving wordt gebruikt.
Voor de bepaling van Salmonella in levende tweekleppige weekdieren wordt in
richtlijn 91/492/EEG geen methode voorgeschreven.
Bevindingen:
In Nederland wordt voor de bepaling van faecale coliformen (fc) door het RIKILT
de telplaatmethode met MacConkey agar gebruikt. Deze methode werd al
gebruikt voor het bepalen van fc. De MacConkey agarmethode is nauwkeuriger,
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sneller en goedkoper (RIKILT). De detectiegrens van de methode is 30 kve/100 g
schelpdiervlees en lichaamsvocht.
Er is volgens het RIKILT in het verleden een vergelijkend onderzoek van de
MacConkey agar methode met de voorgeschreven MPN methode uitgevoerd door
het voormalig Instituut voor Visserijproducten TNO in IJmuiden, maar deze
gegevens zijn niet meer beschikbaar.
In de nieuwe Europese wetgeving (Draft Commission Regulation on
microbiological criteria for foodstuffs, draft 15/01/2004) wordt alleen nog
gesproken over E. coli en niet meer over faecale coliformen. Tevens wordt een
nieuwe MPN methode als referentiemethode voorgeschreven waar bij de
bevestiging gebruik wordt gemaakt van een chromogeen medium (draft ISO
16649-3 voor schelpdieren). Het RIKILT heeft een validatieplan opgesteld (concept,
versie 16/04/2004) voor de verschillende bepalingsmethoden van Escherichia coli
in schelpdieren op basis van ISO 16140 “Protocol for the validation of alternative
method”.
Het RIKILT ziet mogelijkheden voor de chromogene telplaatmethode en wil deze
tevens valideren. Deze methode geeft resultaat binnen 24 uur inclusief
bevestiging.
De MacConkey telplaatmethode levert na 24 uur resultaat indien het resultaat
negatief is (d.w.z er worden geen verdachte kolonies gekweekt, er is geen
bevestiging nodig), de voormalige MPN methode na 72 uur en de nieuwe MPN
methode na 48 uur.
Het RIKILT geeft aan dat op dit moment de procedure tot vaststelling van de draft
ISO 16649-3 loopt en eventueel Nederlands commentaar nog meegenomen kan
worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten of bij overschakeling van de
MacConkey agarmethode naar de nieuwe referentiemethode geen trendbreuk
optreedt.
Voor de bepaling van Salmonella gebruikt het RIKILT VIDAS, een
geautomatiseerde en gevalideerde methode voor de bepaling van Salmonella in
levensmiddelen. Het VIDAS systeem maakt gebruik van ELFA (Enzym Linked
Fluorescent Assay). De methode is gevalideerd door onder andere AOAC - OMA
May 1996 - Official Method N° 996.08 en Afnor- April 6th 1994 - Certificate N° Bio12/01-04/94.

5.3.1.2 Virale besmettingen
Richtlijnen 91/492/EEG en 1999/313/EG geven aan dat bij gebrek aan
routineprocedures voor de opsporing van virussen en voor de vaststelling van
virologische normen, de gezondheidscontroles op tellingen van faecale bacteriën
wordt gebaseerd. Richtlijn 1999/313/EG vermeldt echter ook dat uit verder
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de doeltreffendheid van faecale
bacteriën als indicator voor de aanwezigheid van virussen bij tweekleppige
weekdieren gering is en dat bij gevolg, met het oog op de bescherming van de
volksgezondheid, de gezondheidscontrole op andere indicatoren moet komen te
berusten. Er is op dit moment binnen de EU een discussie gaande over de detectie van
virussen in tweekleppige weekdieren.
Bevindingen:
Het CRL wilde aanvankelijk één indicatororganisme voor bacteriologische
besmettingen: E. coli en één indicatororganisme voor virale besmettingen:
bacteriofagen. Onderzoek wees echter uit dat er geen goede correlatie bestaat
tussen bacteriofagen en humane virussen. Het RIVM heeft in een discussienota
aan de EU voorgesteld schelpdieren op pathogene humane virussen te
onderzoeken en dan met name op de Norovirussen.
Methodes (klassiek en real time pcr) zijn volgens het RIVM in principe
operationeel voor het aantonen van humane virussen.
5.3.2
Mariene biotoxines
Mariene biotoxines worden in richtlijn 91/492/EG gedefinieerd als giftige stoffen die
door tweekleppige weekdieren worden opgenomen bij het eten van plankton dat
deze toxines bevat. In dezelfde richtlijn worden de maximaal toelaatbare gehaltes van
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de biotoxines PSP, DSP en ASP aangegeven en methodes voorgeschreven waarmee
deze biotoxines gedetecteerd dienen te worden. In richtlijn 2002/225/EEG worden
specifieke eisen voor het DSP complex uiteengezet.
Algemene bevindingen:
Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) wil internationale limieten
en analysemethoden voor marine biotoxines opstellen. In sept./okt. 2004 heeft
een bijeenkomst in Oslo plaatsgevonden: Joint FAO/IOC/WHO ad hoc Expert
Consultation on Biotoxins in Molluscan Bivalves. Aan bod kwamen onder meer
maximaal toelaatbare niveaus van biotoxines in schelpdieren, analysemethoden,
wijze van monitoring en geografische verdeling van biotoxine vormend plankton.
Het RIVM was hierbij aanwezig.
Een aantal van de huidige limieten (bijlage IV) voor biotoxines in tweekleppige
weekdieren zijn te hoog. Volgens de Expert Consultation meeting in Oslo, waarbij
de principes van de Joint Expert Committee on Food additives (JECFA) min of meer
gevolgd werden, voldoet de limiet voor ASP, maar voor yessotoxine zou de limiet
veel te laag zijn – tot nu toe zijn er in de praktijk weinig problemen. De JECFA
bepaalt Acceptable en Tolerable Daily Intakes (ADI).
Er is te weinig kennis over toxicologie en voorkomen van mariene biotoxines. Ook
zijn analytische standaarden voor analysemethoden moeilijk verkrijgbaar
(onvoldoende hoeveelheden).
In opdracht van de Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
heeft het RIVM een review van mariene biotoxines opgesteld (draft June 2003).
Circa 1000 artikelen over biotoxines met betrekking tot regelgeving, incidenten,
toxiciteit, monitoring en preventie zijn doorgelicht. Dit rapport is als
basisdocument voor de bijeenkomst in Oslo gebruikt en beschikbaar: Marine
Biotoxins, Food and Nutrition Paper 80 (RIVM).
5.3.2.1 Paralytic Shellfish Poison (PSP)
Volgens richtlijn 91/492/EEG dient PSP gedetecteerd te worden middels de biologische
analysemethode, eventueel in combinatie met een chemische methode voor het
opsporen van saxitoxine, of een andere volgens de procedure van artikel 12 van deze
richtlijn bedoelde methode.
In het verslag van het inspectiebezoek van de Europese Commissie in 2001 (ref.
SANCO/3454/2001 – MR def.) wordt opgemerkt dat de voornaamste testmethode voor
PSP geen biologische methode is.
Bevindingen:
De PSP analyses worden uitgevoerd door het RIVO. De muis bioassay is de
referentiemethode (biologische methode) voor de bepaling van dit biotoxine. Het
RIVO gebruikt voor routinematige analyses een chemische methode (HPLC) voor
de bepaling van PSP in schelpdieren.
Het RIVM voert als enige de muis bioassay uit in uitzonderingssituaties. De VWA
dient verzoek om bioassay in, indien de uitslag van de chemische bepaling
onduidelijk is. De biologische methode is volgens het RIVM erg
proefdieronvriendelijk en wordt daarom zo min mogelijk gebruikt. Het extract van
schelpdieren wordt ingespoten in de buik van de muis. Overlijdt deze binnen 5-7
minuten dan is het resultaat van de test positief. Achteraf dient verantwoording
afgelegd te worden aan de dier-ethische commissie.
Het PSP complex bestaat uit 21 toxines. Saxitoxine valt onder het PSP complex. De
HPLC methode die het RIVO gebruikt, is een CEN methode (WI 002750104, 200308) voor de bepaling van Saxitoxine en dc-Saxitoxine in mosselen.
Interlaboratoriumstudies (4 laboratoria) wezen uit dat deze methode goed
reproduceerbaar en herhaalbaar is (RIVM).
De chemische methode (HPLC) is een kwantitatieve methode. De detectiegrens is
0,006 mg/kg voor Saxitoxine en 0,02 mg/kg voor dc-Saxitoxine in mosselvlees. De
methode is getest voor Saxitoxine op niveaus van 0,4 mg/kg en 0,5 mg/kg en voor
dc-Saxitoxine op niveaus van 0,4 mg/kg en 1,6 mg/kg (CEN WI 002750104, 200308).
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De Saxitoxine-methode is gevalideerd, een publicatie daarvan is voorhanden
(RIKILT).
Met de chemische analysemethode voor Saxitoxine worden bepaalde toxines
gemist. Bijkomende moeilijkheid is dat de 21 analytische standaarden niet
allemaal te verkrijgen zijn. Pieken zijn daardoor niet altijd te identificeren (RIVM).
In het 6e kaderprogramma van de EU start begin 2005 het project BIOCOP,
waarvan het RIVM mede-indiener is. Binnen dit project zal onder meer een
kwantitatieve methode als alternatief voor de biologische methode voor de
bepaling van alle PSP toxines ontwikkeld worden.
PSP analyses zullen vanaf 2005 bij het RIKILT uitgevoerd worden.

5.3.2.2 Diarrhetic Shellfish Poison (DSP)
Volgens richtlijn 91/492/EEG dient DSP gedetecteerd te worden middels biologische
analysemethoden.
In het verslag van het inspectiebezoek van de Europese Commissie in 2001 (ref.
SANCO/3454/2001 – MR def.) wordt opgemerkt dat de bioassay voor DSP met ratten
uitgevoerd wordt in plaats van zoals voorgeschreven met muizen. De muizen bioassay
voor DSP is afwijkend van de muizen bioassay voor PSP.
In de Europese richtlijn die na de inspectie tot stand kwam, 2002/225/EEG, worden
maximale gehalten en analysemethoden voor het DSP complex aangegeven. In de
bijlage van deze richtlijn wordt naast de muizen bioassay ook een ratten bioassay
beschreven.
Het resultaat van de muizenassay wordt als positief beschouwd indien 2 van de 3
muizen sterven, het resultaat van de rattentest is positief indien minimaal 1 van de 3
ratten diarree krijgt (in meer +++, of mindere ++ of + of minimale +/- mate).
Naast biologische methoden moeten volgens deze richtlijn ook alternatieve
detectiemethoden zoals chemische en in-vitro testen worden aanvaard, indien ze even
doeltreffend zijn. Als alternatieve methoden worden in de bijlage onder meer HPLC
met fluorimetrische detectie, LC/MS en immunoassays genoemd.
Bevindingen:
Van de DSP muis bioassay zijn verschillende uitvoeringsvarianten. De NRL groep is
bezig de methode te standaardiseren. Dit zou gevolgd moeten worden door een
validatiestudie. Echter vanuit dier-ethisch oogpunt zullen niet alle NRL laboratoria
hieraan deelnemen.
Okadaic acid (OA), Dinophysistoxines (DTX) en Azaspiracides (AZA) worden
routinematig met de ratten bioassay aangetoond door het RIVO.
Sinds de regelgeving in 2002 is de ratten bioassay voor de bepaling van OA, DTX
en AZA ook toegestaan. Vanuit dier-ethische optiek is gekozen voor de rattentest.
Muizen worden met een extract geïnjecteerd en sterven bij een positief resultaat.
Ratten worden gevoerd met de hepatopancreas i.p.v. geïnjecteerd en krijgen
alleen diarree bij een positief testresultaat. Met de ratten bioassay worden alleen
de diarree types OA, DTX en AZA aangetoond, Yessotoxines (YTX) en
Pectentoxines (PTX) niet. Met muizen als proefdieren kunnen middels twee
verschillende methoden, ook deze types aangetoond worden (RIKILT, RIVM).
YTX en PTX leiden niet tot diarree en behoren volgens het RIVM ten onrechte tot
deze groep omdat ze lipofiel zijn.
Er worden in de ratten bioassay volgens de EG richtlijn per testmonster te weinig
ratten gebruikt. Volgens de EG richtlijn dient de test met 3 ratten per monster
uitgevoerd te worden. Om kosten te reduceren is gekozen voor de volgende
opzet:
- 1 rat per testmonster indien het monster afkomstig is uit NL;
- - 2 ratten per testmonster indien het monster afkomstig is uit het buitenland of
herkomst onbekend.
Indien bij 1 rat diarree wordt geconstateerd, wordt het resultaat als positief
beschouwd. Bij twijfel wordt opnieuw getest met 2 ratten.
Op verzoek van de VWA hebben het RIVM en RIVO/RIKILT hierover een notitie
gericht aan de Europese Commissie geschreven. De VWA vatte deze notitie als
kort samen: bij de muizen bioassay kunnen vals positieve resultaten ontstaan.
Vandaar dat men ervoor gekozen heeft dat minimaal 2 van de 3 muizen dienen te
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sterven bij een positief resultaat. Bij de ratten bioassay zijn vals positieve
resultaten niet te verwachten, vandaar dat 1 rat reeds voldoende is. Ratten geven
als testdieren beter inzicht in de risico’s voor de volksgezondheid, omdat mensen
ook diarree krijgen bij consumptie van tweekleppige weekdieren met DSP. De
twee toxines die niet aangetoond worden met dit onderzoek, leiden ook niet tot
diarree bij de mens. Volgens het RIKILT geeft de rattentest ook geen vals
negatieve resultaten.
OA en DTX kunnen ook middels een kwantitatieve chemische bepaling (HPLC) in
mosselen aangetoond worden, volgens CEN voorschrift WI prEN 14524 (2003-08).
De chemische methode is sneller, goedkoper en proefdiervriendelijk. Chemische
methoden hebben een voorspellende waarde t.o.v. de bioassays. De CEN methode
is gevalideerd in een interlaboratoriumstudie volgens ISO. De detectiegrens is 100
µg/kg voor OA in de mossel hepatopancreas. De methode is voor OA gevalideerd
in gekookte mosselen op niveaus van 441 µg/kg tot 1,467 µg/kg.
Laboratorium ervaring heeft aangetoond dat deze methode ook gebruikt kan
worden om andere dinophysis toxines aan te tonen (DTX-1, DTX-2 en DTX-3).
Een andere methode om DSP aan te tonen is middels LC-MS. Substanties worden
op massa gescheiden, als het ware stuk geschoten, waarna specifieke fragmenten
geanalyseerd worden. Deze methode is operationeel bij het RIVM, maar nog niet
gevalideerd. Het RIKILT zal LC-MS gaan gebruiken.
Er loopt een DSP ringonderzoek bij verschillende laboratoria waarin DSP wordt
aangetoond middels de ratten bioassay (RIVO), HPLC/FL (RIVM) en LC/MS (RIVM).
Ondertussen werkt men verder aan de ontwikkeling van chemische methoden
voor DSP. Men wil (bio)chemische methoden opzetten, zoals LC/MS, Elisa’s en
BiaCor.
In het 6e kaderprogramma van de EU heeft het RIVO/RIKILT een project ingediend,
genaamd BIOTOX, waarin onder meer een kwantitatieve methode voor de
bepaling van alle DSP toxines ontwikkeld zal worden. Chemische methoden zijn
nu vaak kwalitatief omdat er geen analytische standaarden voorhanden zijn
(RIKILT).

5.3.2.3 Amnesic Shellfish Poison (ASP)
Volgens richtlijn 91/492/EEG dient PSP gedetecteerd te worden middels de HPLC
analysemethode.
Bevindingen:
ASP wordt door het RIVO gedetecteerd middels een HPLC methode volgens CEN
voorschrift WI 00275xxx (2003-02) (nog in ontwikkeling).
ASP kan ook met de muizen bioassay voor PSP aangetoond worden.
Het RIKILT noemt de mogelijkheid de aanwezigheid van toxines in de algen zelf
aan te tonen als aanvulling op de monitoring van fytoplankton en biotoxine in
schelpdieren. Dat kan voor ASP met behulp van snelle kits, maar deze zijn nu nog
te kostbaar.
5.3.2.4 Fytoplankton
In richtlijn 91/492/EEG staat aangegeven dat door bevoegde instanties een
controleregeling dient te worden ingesteld om na te gaan of er toxinebevattend
plankton in het productie- en heruitzettingswater aanwezig is. Analysemethoden voor
de bepaling van het aantal fytoplanktoncellen zijn niet in deze richtlijn beschreven.
Bevindingen:
De gehaltes aan fytoplankton worden middels een microscopische telling bepaald
door het RIVO in IJmuiden: 1 liter water, vers vervoerd, wordt binnen 48 uur
geanalyseerd (meestal binnen 24 uur). Middels een 10 µm filternetje wordt het
plankton geconcentreerd tot een monster van 20-30 ml. In 2 ml van dit monster
wordt onder de microscoop het aantal levende cellen dat toxisch kan zijn, geteld.
Soorten en aantallen worden bepaald.
Vaak worden kleurstoffen gebruikt om beter onderscheid te kunnen maken. Er
zijn geen ringtesten voor deze methode uitgevoerd en er is geen vaste
detectiegrens. Een andere methode werkt middels bezinken, maar dat kost tijd.
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5.4

Op dit moment worden op internationaal niveau fytoplankton methoden met
elkaar vergeleken. Bij deze studie zijn betrokken: Noorwegen, Zweden,
Denemarken en de Verenigde Staten (informatie RIKILT).
De expertise op het gebied van fytoplankton ligt in Nederland voornamelijk bij
het RIKZ. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee is een technisch-wetenschappelijke
adviesdienst, die als onderdeel van Rijkswaterstaat adviezen geeft voor beleid en
beheer. Het RIKZ is zijn activiteiten aan het afbouwen wegens bezuinigingen en
daarmee verdwijnt de algenkennis (in de persoon van Louis Peperzak) binnen
Nederland. Er is geen ander instituut in Nederland dat deze kennis overneemt.

Conclusies en verbeterpunten

1.

Nationale referentie laboratoria: Het NRL voor mariene biotoxines onderhoudt
contacten met de bij de monitoring betrokken nationale laboratoria, is actief in
het organiseren van nationale ringonderzoeken en neemt deel aan internationaal
georganiseerde ringonderzoeken en bijeenkomsten in het kader van de detectie
van mariene biotoxines.
Het NRL voor bacteriologische en virale besmettingen houdt zich in beperkte
mate met bovenstaande taken bezig, vanwege het ontbreken van financiering
voor de uitvoering van de NRL taken.

2.

Faecale coliformen: De volgens de Richtlijn 91/492/EEG voorgeschreven MPN
methode is een omslachtige en onnauwkeurige methode, de door het RIKILT
gekozen telplaatmethode met MacConkey agar is een internationaal breed
geaccepteerde methode.
Door het RIKILT wordt goed ingespeeld op de ontwikkelingen in de Europese
wetgeving, waarbij de microbiologische parameter “faecale coliformen” zal
worden vervangen door de parameter “E.coli”, waarvoor een ISO
standaardmethode (ISO 16649) beschikbaar is, die volgens de nieuwste inzichten
verder wordt aangepast. Deze eenvoudige E.coli-methode, die ook geschikt is
voor toepassing door commerciële labs en bedrijfslaboratoria, zou na validatie als
referentie methode kunnen dienen.
De door het CRL voorgestelde toekomstige referentie methode voor faecale
coliformen, waarbij een voorophoping in minerals modified glutamate broth
(MMGB) wordt uitgevoerd, is omslachtig en feitelijk al achterhaald. MMGB werd
in het verleden toegepast voor de bepaling van faecale coliformen in drinkwater.

3.

Salmonella: Voor de bepaling van Salmonella in levende tweekleppige
weekdieren wordt in richtlijn 91/492/EEG geen methode voorgeschreven. De door
het RIKILT toegepaste VIDAS methode is een geschikte methode om op een
snelle, geautomatiseerde wijze Salmonella te bepalen. Het VIDAS systeem is een
gevalideerd en betrouwbaar systeem, maar alleen operationeel in de grotere
bedrijfslaboratoria en commerciële laboratoria. Het verdient daarom aanbeveling
de ISO standaardmethode 6579 (2002) “Microbiology of food and animal feeding
stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella spp.”, die algemeen
toepasbaar is, als referentie methode voor te schrijven.

4.

Virussen: Richtlijn 1999/313/EG stelt dat wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de doeltreffendheid van faecale bacteriën als indicator voor de
aanwezigheid van virussen bij tweekleppige weekdieren gering is en dat bij
gevolg, met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de
gezondheidscontrole op andere indicatoren moet komen te berusten. Het RIVM
heeft in een discussienota aan de EU voorgesteld schelpdieren op pathogene
humane virussen te onderzoeken en dan met name op de Norovirussen.
Methodes (klassiek en real time PCR) zijn in principe operationeel voor het
aantonen van humane virussen.
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5.

Harmonisatie methoden: Voor de controle op het eindproduct bepalen de
verzendings- en zuiveringscentra zelf welk laboratorium de analyses uitvoert.
Methodes van verschillende laboratoria zijn volgens het RIKILT niet
geharmoniseerd en afwijkend van de gehanteerde methodes van de sanitaire
monitoring. Het RIVM houdt als NRL geen toezicht op de laboratoria van de
zuiverings- en verzendingscentra. Dit is ook geen taak van het NRL. Harmonisatie
van methoden is belangrijk, omdat door verschillen in methoden ook variaties in
uitkomsten en interpretaties kunnen ontstaan.

6.

Mariene biotoxines en fytoplankton: Het Nederlandse beleid is erop gericht voor
de detectie van mariene biotoxines zo min mogelijk gebruik te maken van
proefdieren. Vandaar dat voor de routinematige detectie van PSP gekozen is voor
een (internationaal erkende) chemische methode en voor de detectie van DSP
voor de rattentest, met een beperkter aantal testdieren. Testen met proefdieren
passen ook niet binnen het beleid van de CEN, de Europese organisatie voor
standaardisatie van analysemethoden. Chemische methoden als alternatief voor
bioassays blijken in de praktijk nog niet optimaal. Analytische standaarden zijn
nog moeilijk te verkrijgen, waardoor vaak een kwalitatief resultaat verkregen
wordt. Zowel het RIVM als het RIKILT zijn op internationaal niveau actief
betrokken bij de optimalisering en ontwikkeling van alternatieve (bio-) chemische
methoden voor de detectie van mariene biotoxines.
Kennis op het gebied van (toxisch) fytoplankton dreigt in Nederland te
verdwijnen, doordat dit kennisveld wegens bezuinigingen door het RIKZ
afgestoten wordt. Wetenschappelijke kennis van toxisch fytoplankton dient in het
algemeen belang van de bescherming van de volksgezondheid behouden en
onderhouden te worden.

5.5
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2.

European Standard, CEN/TC 275 WI prEN 14524, Foodstuffs – Determination of
okadaic acid and dinophysis toxin in mussels – HPLC method with solid phase
extraction clean-up after derivatization and fluorimetric detection, date: 2003-08,
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6

Voedselveiligheidsaspecten

6.1

Inleiding

Schelpdieren als mosselen en oesters worden vooral levend voor consumptie
aangeboden, maar ook schelpdiervlees als conserve is verkrijgbaar.
Schelpdieren worden zowel rauw als verhit gegeten. Het voedselveiligheidsrisico van
schelpdieren wordt bepaald door de mate waarin deze voor consumptie zijn verhit. Zo
worden bijvoorbeeld mosselen vooral na een lichte verhitting door stomen of
dompelen in heet water gegeten, terwijl oesters meestal rauw worden geconsumeerd.
Schelpdieren worden meestal in z’n geheel opgegeten, d.w.z. spierweefsel plus
ingewanden. Rauw geconsumeerde schelpdieren zijn veelvuldig betrokken bij
gevallen van voedselinfectie/-vergiftiging. Het betreft vooral virale aandoeningen
door Hepatitis A en norovirussen, en maagdarmstoornissen (gastro-enteritis) door
Vibrio-infecties (Vibrio parahaemolyticus, V. vulnificus en V.cholerae). In de VS is zelfs
het merendeel van de door visserijproducten veroorzaakte ziektegevallen gerelateerd
aan de consumptie van tweekleppige schelpdieren.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gevaren voor de
voedselveiligheid van schelpdieren en voorbeelden van ernstige gevallen van ziekte
na het nuttigen van schelpdieren. Tenslotte wordt besproken hoe de gevaren beheerst
kunnen worden en in hoeverre het sanitaire monitoring systeem voor schelpdieren in
Nederland hierin voorziet.

6.2

Gevaren voor de voedselveiligheid van schelpdieren

Biologische gevaren vormen de belangrijkste bedreiging voor de voedselveiligheid
van tweekleppige schelpdieren. Dit hangt samen met de plaatsen waar deze dieren
leven en de wijze waarop ze zich voeden. De schelpdieren, die voor humane
consumptie worden gebruikt leven op of in de bodem van riviermondingen, estuaria,
waar de kans op verontreiniging door afspoeling en menselijke activiteit groot is. De
dieren leven op vaste plaatsen (sessiel), ze verplaatsen zich nauwelijks over de bodem
en voeden zich met fytoplankton, dat uit het water wordt gefilterd (“filter-feeding”).
Daarbij hopen contaminanten uit het water zich op in de dieren, met name
biologische contaminanten vormen een gevaar voor consumenten. De belangrijkste
zijn:
I Bacteriën
1. Pathogene Vibrio-soorten, o.a. Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio
vulnificus en Vibrio hollisae;
2. Salmonella.
Vibrio bacteriën behoren tot de normale mariene microflora, met name
V.parahaemolyticus en V.vulnificus komen afhankelijk van de watertemperatuur
algemeen in zeewater voor.
Salmonella bacteriën behoren tot de normale darmflora van allerlei diersoorten,
waaronder vogels.
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Bij de mens veroorzaken zowel de genoemde Vibrio soorten als alle Salmonella
soorten maagdarmstoornissen.
Bacteriën worden door schelpdieren uit het water gefilterd en accumuleren in de
dieren.
II. Virussen
1. Hepatitis A (HAV), genus hepatovirus, familie Picornaviridae, 1 serotype;
2. Norovirussen, genus norovirus, familie Caliciviridae.
HAV heeft een lange incubatietijd (ca. 2 maanden), daarom zijn voedsel gerelateerde
infecties moeilijk op te sporen. Consumptie van schelpdieren is een belangrijke
risicofactor voor HAV infecties (UK en It studies). HAV is zeer stabiel buiten de
gastheer.
Norovirussen, vroeger bekend als Norwalk-achtige virussen of “small round structured
viruses”, SRSV’s, worden verspreid via faeces of braaksel. Deze virussen zijn in
zeewater en schelpdieren enkele maanden stabiel. Norovirussen veroorzaken acute
maagdarmstoornissen, de incubatie tijd is slechts 15 tot 48 uur, de infectieuze dosis is
heel laag (10-100 virusdeeltjes). De duur van de ziekte is 2 tot 4 dagen, virusdeeltjes
kunnen na herstel echter nog wel 3 weken lang worden uitgescheiden. De mens is het
natuurlijke reservoir van norovirussen, maar de virusdeeltjes zijn zeer persistent in het
milieu, waardoor ook schelpdieren besmet kunnen raken.
Virusdeeltjes worden door schelpdieren uit het water gefilterd en accumuleren in de
dieren.
III. Mariene biotoxines
1. Paralytic Shellfish Poisons (PSP), de groep van saxitoxines;
2. Diarrhetic Shellfish Poisons (DSP), okadaic acid (inclusief diol- en 7-O-acyl-esters),
dinophysis toxins (DTXs), pectenotoxins (PTXs), yessotoxins (YTXs);
3. Neurologic Shellfish Poisons (NSP), de groep van brevetoxines;
4. Domoic acid (Amnesic Shellfish Poisoning, ASP);
5. Azaspiracid
Mariene biotoxines worden gevormd door enkele phytoplankton soorten, met name
dinoflagellaten, tijdens perioden van zogenaamde “algenbloei”. Deze biotoxines
worden door schelpdieren uit het water opgenomen en accumuleren in de dieren
zonder dat zij daar zelf last van hebben. PSP en ASP vergiftigingen door besmette
schelpdieren kunnen voor de mens dodelijk zijn, DSP en NSP vergiftigingen verlopen
niet fataal.

6.3

Ernstige gevallen van ziekte na consumptie van
schelpdieren

6.3.1

Bacteriën

Enteropathogene Vibrio-soorten
Vibrio cholerae
Vibrio cholerae wordt vooral gevonden in gebieden waar cholera endemisch
voorkomt en via besmette faecaliën in het oppervlakte water terechtkomt.
Schelpdieren afkomstig uit dergelijke faecaal besmette productiegebieden kunnen
V. cholerae bevatten, gevallen van cholera na consumptie van besmette schelpdieren
zijn bekend.
Vibrio parahaemolyticus
In juni-aug 2004 heeft zich in Alaska een explosie van V. parahaemolyticus infecties
voorgedaan, waarbij 46 mensen ziek werden na consumptie van besmette oesters
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afkomstig van 4 kwekerijen in de Prince William Sound wateren. De
watertemperatuur in het gebied komt normaliter niet boven 17 °C, de minimale
groeitemperatuur voor V. parahaemolyticus.
In de VS geldt als eis dat pathogene V. parahaemolyticus types afwezig moeten zijn in
oesters, voor het totaal aantal V. parahaemolyticus bacteriën is de grenswaarde 5000
kve/g oestervlees. In Japan wordt hiervoor als norm 100 kve/g gehanteerd.
Er worden verschillende serotypen Vibrio parahaemolyticus onderscheiden, alleen de
typen die een thermostabiel direct haemolysine (TDH) produceren, zouden pathogeen
voor de mens zijn. Vooral besmette oesters zijn oorzaak van humane infecties.
Vibrio vulnificus
Ook Vibrio vulnificus infecties door consumptie van besmette schelpdieren zijn
gemeld. De infectieuze dosis van Vibrio vulnificus is laag. De maagdarmstoornissen
verlopen relatief mild, maar voor mensen met een leveraandoening kan de infectie
fataal zijn.
Vibrio hollisae
Vibrio hollisae is vooral in de VS waargenomen als veroorzaker van acute diarree, die
kan worden overgebracht door besmette schelpdieren. Rond 1996 heeft zich in
Bretagne een geval van V.hollisae diarree voorgedaan na het eten van kokkels.
Salmonella
Salmonella bacteriën werden bij een marktonderzoek rond 1995 in Engeland en
Ierland aangetroffen in 8% van 433 onderzochte monsters schelpdieren. In 2% van de
gevallen betrof het isolaties uit categorie A producten, die volgens EU richtlijn
91/492/EEC zonder verdere behandeling geconsumeerd mogen worden.
6.3.2
Virussen
Hepatitis A
Consumptie van onvoldoende gekookte mosselen veroorzaakte eind tachtiger jaren in
China een bijzonder grote hepatitis-A epidemie, het geschatte aantal ziektegevallen
was 290.000.
Eind 1999 werden rond Valencia 150 gevallen van hepatitis A vastgesteld, waarbij een
sterke correlatie werd gevonden tussen ziekte en het eten van schelpdieren afkomstig
uit Peru. De schelpdieren waren gegrild en mogelijk te kort verhit waardoor het
hepatitis virus kon overleven.
Norovirussen
In de winter van 2000-2001 kwam een nieuw Norovirus type Nederland binnen via
geïmporteerde oesters uit Frankrijk. Dit virus kwam op dezelfde wijze ook in Finland
en Denemarken terecht. In Nederland heeft dit Norovirus een kwart van alle
Norovirus-uitbraken veroorzaakt.
In december 2002 hebben zich in 4 districten in Frankrijk 69 gevallen en in Italië circa
220 gevallen van norovirus (genogroepen I en II) infectie voorgedaan, die allemaal
werden veroorzaakt door de consumptie van rauwe oesters afkomstig uit Etang de
Thau in Zuid Frankrijk. In de periode dat de oesters werden opgevist, was er hevige
regenval in het gebied van Etang de Thau en overstort van waterzuiveringsstations,
waardoor het water faecaal was verontreinigd. Er was een officieel verzoek
uitgevaardigd om oesters te zuiveren voor distributie, maar hiervoor was
onvoldoende capaciteit. Inmiddels is het classificatie systeem voor productiegebieden
van schelpdieren in Frankrijk gewijzigd.
In Frankrijk zijn eerder gevallen gerapporteerd, waarbij de consumptie van besmette
rauwe oesters en andere rauwe schelpdieren tot explosies van norovirus infecties
heeft geleid.
In de winter van 1996-’97 hebben zich 179 gevallen van norovirus infectie voorgedaan
in Louisiana, VS, door de consumptie van rauwe oesters. De oesters waren faecaal
besmet door lozingen van de vissersboten, die betrokken waren bij het opvissen en
transport van de oesters.
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Ook eerder zijn in de VS, ook in Louisiana, maar ook in Australië uitbraken
gerapporteerd van grote aantallen norovirus infecties veroorzaakt door consumptie
van rauwe, oesters, die faecaal besmet waren.
6.3.3

Mariene biotoxines

Paralytic Shellfish Poison (PSP)
In de zomermaanden doen zich in Noord Amerika aan de oost- en de westkust in de
gematigde en tropische klimaatzones, gevallen voor van PSP door consumptie van
besmette schelpdieren. Verschijnselen van verlamming treden gemiddeld 2 uur na
consumptie van de schelpdieren op. Meestal verloopt de vergiftiging mild, maar in
ernstige gevallen overlijden personen na 2 tot 24 uur door ademhalingsstoornis.
In juni 1990 hebben zich in Massachusetts en Alaska vergiftigingsgevallen
voorgedaan. In Massachusetts betrof het 6 vissers die gekookte mosselen hadden
gegeten. In de rauwe mosselen werd 24,4 mg saxitoxine/100 g vlees gevonden, in de
gekookte mosselen was nog 4,3 mg/100 g aantoonbaar. Twee vissers moesten in het
ziekenhuis worden opgenomen, maar ze herstelden allemaal. In Alaska betrof het vier
verschillende incidenten, waarbij 13 personen ziek werden na consumptie van
gestoomde butter clams en mosselen, 1 persoon overleed. Onderzochte schelpdieren
in het gebied bevatten in die periode 7,75 tot 13 mg saxitoxine/100g.
Saxitoxines zijn hitte stabiele neurotoxines, die bij een normale kookbehandeling niet
worden geïnactiveerd.
In de periode van 1976 tot 1989 werden in Alaska 42 incidenten van PSP vergiftiging
door consumptie van schelpdieren gerapporteerd.
Diarrhetic Shellfish Poison (DSP)
In januari/februari 2002 hebben zich in Antwerpen 403 gevallen van DSP voorgedaan
na consumptie van gekookte blauwe mosselen afkomstig uit Denemarken. De
verschijnselen van braken en diarree traden 12 uur na consumptie van de mosselen
op, alle patiënten waren na twee dagen hersteld. De mosselen, uit een partij van 80
ton, bevatten een hoog gehalte aan okadaic acid (229 µg/kg vlees).
Nb. de eerste gerapporteerde gevallen van DSP hebben zich in Nederland voorgedaan.
DSP explosies hebben zich ook in Japan voorgedaan. In Noord Amerika zijn geen
incidenten gerapporteerd.
Neurologic Shellfish Poisons (NSP) en Amnesic Shellfish Poison (ASP)
NSP explosies zijn gemeld in het zuiden van de VS langs de Atlantische kust en de Golf
van Mexico. Typische verschijnselen doen zich al enkele minuten na consumptie van
besmette schelpdieren voor, maar de ziekte verloopt niet fataal, na 2 tot 3 dagen zijn
de patiënten meestal volledig hersteld.
In 2001 ontdekte het RIVO in de Noordzee een biotoxine dat nog niet eerder in
Nederland was gevonden: de ASP (Amnesic Shellfish Poison). Dit biotoxine kan
geheugenverlies bij de mens kan veroorzaken. De hoeveelheden waarin dit biotoxine
in het schelpdier spisula voorkwam, lagen boven de norm. Vandaar dat het
Nederlandse deel van de Noordzee in overleg met de VWA/KvW werd gesloten voor
de spisulavangst.
ASP explosies zijn na een explosie in 1987 op Prince Edward Island (Canada) niet meer
gemeld.
Volgens het RIKILT worden er in Canada nog steeds grootschalige evenementen van
ASP waargenomen, maar resulteert dit door effectieve controle niet tot
levensbedreigende situaties. Dr. P. Hagel voegt hier in een schriftelijke notitie
(december 2004) aan toe dat ASP explosies na 1987 nog regelmatig gemeld zijn in de
Californische kustwateren. Ook hier geldt dat door een effectief monitoringssysteem
levensbedreigende situaties zijn voorkomen.
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6.4

Beheersmaatregelen voor de voedselveiligheid van
schelpdieren

Een goede waterkwaliteit in de productie en verwatergebieden is van het grootste
belang voor de voedselveiligheid van schelpdieren. Effectieve maatregelen ter
beheersing van de waterkwaliteit zijn dan ook vereist, monitoring van de kwaliteit van
het water is daarvan een onderdeel. In Nederland is een monitoring programma
operationeel, waarbij faecale bacteriële indicator organismen als parameter worden
gebruikt voor faecale verontreiniging van de schelpdieren, daarnaast wordt de
aanwezigheid van mariene biotoxines en toxigeen phytoplankton in schelpdieren
bepaald. Incidenteel wordt onderzoek verricht naar de aanwezigheid van pathogene
virussen.
Besmetting van schelpdierwater met enteropathogene bacteriën als Vibrio cholerae
en Salmonella, en pathogene virussen als hepatitis A en norovirussen vindt plaats
door verontreiniging van het water met faecaliën. Tot de vijftiger jaren zijn regelmatig
gevallen van typhus gemeld, veroorzaakt door consumptie van schelpdieren
afkomstig uit faecaal verontreinigd water. Door verbetering van de
rioolwaterzuivering komen dit soort gevallen niet meer voor. Voor controle van de
waterkwaliteit op faecale verontreiniging wordt de groep van coliforme bacteriën,
i.h.b. de soort Escherichia coli als faecale indicator gebruikt.
Hepatitis A en norovirussen kunnen zich echter in water en schelpdieren veel langer
handhaven dan faecale coliformen. Daarom zijn faecale coliformen geen goede
indicator organismen voor virale besmetting van schelpdieren, wel voor Salmonella.
Gastro-enteritis veroorzakende Vibrio-bacteriën als V.parahaemolyticus en V.vulnificus
behoren tot de normale microflora van de zee. Dit betekent, dat er geen correlatie is
tussen het voorkomen van deze Vibrio’s en de aan-/afwezigheid van faecale indicator
organismen.
Tevens is er geen duidelijke correlatie tussen de aan-/afwezigheid van faecale
indicator organismen in schelpdieren en de actuele microbiologische kwaliteit van het
water op de plaats waar de dieren leven of worden gekweekt. De kwaliteit van het
water kan goed zijn, terwijl de concentratie aan contaminanten in de dieren hoog is.
Bij zuivering van hoog besmette dieren in verwateringgebieden (“depuration”)
worden sommige microbiële contaminanten goed uitgespoeld, maar andere juist niet.
Zo kunnen E.coli en andere faecale coliformen door zuivering relatief snel uit de
dieren worden verwijderd, maar mariene biotoxines, hepatitis-A virus en pathogene
bacteriën als Vibrio parahaemolyticus, V.vulnificus en V.cholerae niet. Biotoxinen
kunnen afhankelijk van de omstandigheden na enkele dagen tot weken uit de
schelpdieren verdwijnen. Omstandigheden zijn onder andere de temperatuur van het
water.
De huidige wijze van monitoring van schelpdieren op aanwezigheid van faecale
indicator organismen kan feitelijk alleen gebruikt worden ter verificatie van alle
preventieve maatregelen, die een goede microbiologische kwaliteit van het
schelpdierwater en de schelpdieren moeten waarborgen.
Voor gastro-enteritis veroorzakende Vibrio-bacteriën als V.parahaemolyticus en
V.vulnificus is de watertemperatuur een zeer belangrijke groeifactor. Door de
constante, geleidelijke verhoging van de temperatuur in veel gebieden op de wereld,
is de verwachting dat de Vibrio parahaemolyticus problematiek in de toekomst groter
zal worden. Dat kan ook het geval zijn voor de productie en verwatergebieden van
schelpdieren in Nederland. In het US National Shellfish Sanitation Program wordt een
vibrio monitoring programma gestart als de watertemperatuur boven de 17 °C stijgt.
Een dergelijk programma zou ook voor de Nederlandse situatie aanbevolen kunnen
worden als de watertemperatuur in de productie- en verwatergebieden boven de
17 °C komt.
Nb. V. parahaemolyticus is hitte gevoelig, een zeer milde verhitting van 5 minuten bij
50 °C is in principe voldoende om de bacteriën op besmette oesters te inactiveren met
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4 tot 5 log reducties. Ook voor Vibrio vulnificus milde verhitting voldoende om de
bacterie te inactiveren.
Ook virussen zijn hitte gevoelig, daarom is in sommige landen, bv. Engeland, voor
kokkels afkomstig van plaatsen waar virus besmetting wordt verwacht, een verhitting
vereist van tenminste 90 °C gedurende 1 minuut. Stomen is onvoldoende om virussen
in schelpdieren te inactiveren.
Het optreden van bloei van toxinogene algen (fytoplankton) is een aanwijzing voor de
mogelijke accumulatie van mariene biotoxinen in schelpdieren. Monitoring van
relevante gebieden op de massale aanwezigheid van toxinogene algen is noodzakelijk
om tijdig het opvissen te voorkomen van schelpdieren, die met mariene biotoxinen
zijn besmet. In Nederland vindt een dergelijk monitoring plaats, waarbij de
identificatie van toxinogene algen wordt uitgevoerd middels microscopisch
onderzoek.
Voor het kweken en “oogsten” van schelpdieren zullen nieuwe “fishfarming’
technieken worden ontwikkeld, waarbij ook de traditionele bodemcultures deels
zullen worden vervangen. Bij de introductie van nieuwe technieken is het van groot
belang de microbiologische risico’s vooraf goed te evalueren om de juiste
beheersmaatregelen te treffen.

6.5

Conclusies en verbeterpunten

1.

Aan de consumptie van rauwe en mild verhitte (stomen, dompelen in heet water)
schelpdieren zijn ernstige gezondheidsrisico’s verbonden; de belangrijkste
gevaren zijn biologisch van aard (biohazards):
1. pathogene Vibrio bacteriën;
2. pathogene virussen (hepatitis A, norovirussen);
3. mariene biotoxinen.

2.

De kans op bacteriële en virale infecties door consumptie van goed doorverhitte
schelpdieren is zeer gering, pathogene bacteriën als (Salmonella, Vibrio
parahaemolyticus/vulnificus) en virussen (hepatitis A,norovirussen), zijn
hittegevoelig en overleven normaliter een deugdelijke verhitting niet, mariene
biotoxines als saxitoxine zijn echter hitte stabiel.

3.

De huidige wijze van monitoring van schelpdieren op aanwezigheid van faecale
indicator organismen is geschikt ter verificatie van alle preventieve maatregelen,
die een goede microbiologische kwaliteit van het schelpdierwater en de
schelpdieren moeten waarborgen, maar niet voor sturing, omdat de resultaten
van het microbiologisch onderzoek niet voldoende snel beschikbaar zijn en in het
geval van pontononderzoek mogelijk niet relevant voor de microbiologische
gesteldheid van de schelpdieren op de productieplaats.

4.

De huidige wijze van monitoring van schelpdieren op aanwezigheid van faecale
indicator organismen is niet geschikt om uitspraken te doen over de eventuele
aanwezigheid van humaan pathogene mariene Vibrio-bacteriën
(V.parahaemolyticus, V.vulnificus), voor deze bacteriën is een apart
monitoringsprogramma in combinatie met watertemperatuurmetingen aan te
bevelen.

5.

Verificatie van de afwezigheid van humaan pathogene virussen in schelpdieren
dient door gericht onderzoek op deze virussen plaats te vinden, omdat deze
virussen veel langer overleven in water dan de faecale bacteriële indicator
organismen.

6.

Separate monitoring van relevante gebieden op de tot schelpdiertoxiciteit
aanleiding gevende concentraties van toxinogene algen is noodzakelijk om te
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voorkomen, dat schelpdieren, die met mariene biotoxinen zijn besmet, worden
opgevist en in de handel gebracht.
7.

Bij de introductie van nieuwe “fishfarming” en oogsttechnieken is het van groot
belang de microbiologische risico’s vooraf goed te inventariseren en evalueren
om de juiste beheersmaatregelen te treffen.
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7

Algemene beschouwing

In het kader van de evaluatie van de effectiviteit van de sanitaire monitoring van
tweekleppige weekdieren werden de volgende onderzoeksonderdelen onderscheiden.
•
•
•
•
•

Implementatie van Europese en nationale wetgeving
Toezicht op productie- en verwatergebieden
Bemonsteringsschema’s
Laboratoriumtesten
Voedselveiligheid

Voor elk van deze onderzoeksonderdelen en bijbehorende onderzoeksvragen (§ 1.5)
zijn in de betreffende hoofdstukken conclusies en verbeterpunten aangegeven. In dit
hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van de sanitaire
monitoring van tweekleppige weekdieren uiteengezet, waarbij de nadruk ligt op
verbeterpunten van het huidige sanitaire monitoringsysteem.
Het toezicht op de productie- en verwatergebieden
Indeling productie- en verwatergebieden
De (wetenschappelijke) onderbouwing van de compartimentering van de
productiegebieden is niet vastgelegd. In onderling overleg zijn het Productschap Vis,
de RVV en het RIVO destijds tot een akkoord gekomen. Zonder nader onderzoek is het
niet mogelijk te bepalen of de gebiedsindeling op basis van hydrografische
kenmerken resulteert in qua besmettingsniveau homogene gebieden, die onderling
inderdaad voldoende geïsoleerd zijn dat het een opdeling in verschillende gebieden
rechtvaardigt.
Een mogelijke benadering om tot een wetenschappelijke onderbouwing te komen, is
een onderzoek naar de causale keten. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre
contaminatie door een bepaalde bron leidt tot besmetting van het water in dat
compartiment. Vervolgens moet bepaald worden in hoeverre de normoverschrijding
van het water leidt tot normoverschrijding in de schelpdieren en besmette
schelpdieren leiden tot (her)besmetting van het water. Ook de verspreiding van de
besmetting binnen het compartiment en naar naastgelegen compartimenten dient
hierbij meegenomen te worden. Retrospectief onderzoek, een analyse van de
beschikbare gegevens uit het verleden, kan inzicht geven in hoe (vaak) een
besmetting zich eventueel binnen een compartiment uitgebreid heeft en
mogelijkerwijs de grenzen van compartimenten heeft overschreden.
Noordzeevisserij
Onduidelijk is of er in de praktijk controles worden verricht op Noordzeeschelpdieren
(Spisula, Nonnetje, Ensis) bij visserijactiviteiten. In RICHTLIJN 91/492/EEG wordt gesteld
dat indien het verzamelen van tweekleppige weekdieren op onregelmatige tijdstippen
plaatsvindt, controles van geval tot geval uitgevoerd moeten worden. Uit de
afspraken die hierover vastgelegd zijn in het Protocol “sanitaire eisen tweekleppige
weekdieren” volgt dat voor tweekleppige weekdieren afkomstig uit de Visserijzone,
een monstername frequentie van 1 x per maand bij visserijactiviteiten is vastgesteld.
Voor zover bekend blijken er in de praktijk echter geen controles op
Noordzeeschelpdieren te worden uitgevoerd of in beperkte mate (alleen voor
Spisula). Bovenstaande geldt zowel voor de controle op bacteriologische
besmettingen als op mariene biotoxines.
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Indien er bij visserijactiviteiten op geen enkele wijze controle op
Noordzeeschelpdieren plaatsvindt, vormt dit een risico voor de gezondheid van de
consument en dient dit gezien te worden als een ernstige tekortkoming van het
huidige monitoringssysteem.
Verwatergebieden worden wettelijk beschouwd als productiegebieden en dienen
daarmee te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan productiegebieden. In de
praktijk komen de functie en indeling van deze gebieden niet met elkaar overeen. Een
belangrijke vraag bij het toezicht op de verwatergebieden is of men met de huidige
monitoring de gesteldheid van het gebied op zich of de kwaliteit van de tweekleppige
weekdieren in het verwatergebied wil bewaken. In de verwatergebieden liggen alleen
tweekleppige weekdieren die geschikt zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie
Om de kans op nabesmetting van de consumptiegerede schelpdieren in deze
gebieden door omgevingsfactoren te minimaliseren, dienen beschermende
maatregelen genomen te worden, en de gesteldheid van het gebied middels
monitoring bewaakt te worden. Of het zinvol is om daarbij te kijken naar de kwaliteit
van de schelpdieren die afkomstig zijn uit andere gebieden en in principe korte tijd in
het gebied verblijven, is de vraag.
De maatregelen voor verwatergebieden in geval van normoverschrijding zijn niet
onderbouwd op grond van argumenten m.b.t. de verspreiding van een besmetting
vanuit een vak naar omringende vakken of percelen. De afmetingen van de te
controleren vakken zijn in verwatergebieden duidelijk anders dan in
productiegebieden. Indien in een vak van een verwaterperceel een
normoverschrijding geconstateerd wordt, wordt op dat moment alleen het
betreffende vak gedeclasseerd of gesloten en vervolgens de 8 omringende vakken
gecontroleerd. Of met deze maatregel en de geïntensiveerde wijze van bemonsteren
een gebied bewaakt wordt dat voldoende groot is om tijdig de verspreiding van de
geconstateerde besmetting te kunnen bepalen, is maar de vraag. Ook hier zou
aanvullend of retrospectief onderzoek ( analyse van beschikbare gegevens uit het
verleden) inzicht kunnen verschaffen in hoe (vaak) een besmetting zich eventueel
binnen een verwatervak uitbreidt en mogelijkerwijs de grenzen van een vak
overschrijdt.
Oesterputten vallen volgens het Protocol “ Sanitaire eisen levende tweekleppige
weekdieren, hoofdstuk 3” in het huidige systeem onder de verwatergebieden en
daarmee ook onder de monitoring van deze gebieden. De functie van oesterputten
komt overeen met die van de verwatergebieden. Het is echter de vraag of de
oesterputten aan wal qua hygiëne vergelijkbaar zijn met de verwatergebieden in zee,
met name m.b.t. aspecten als verversing van het water en onderhoud. Aanvullend
onderzoek in de vorm van een risico--inventarisatie van deze specifieke
verwatersystemen voor oesters kan duidelijkheid verschaffen in de (hygiëne) eisen die
met betrekking tot deze verwatersystemen gesteld zouden moeten worden en of er
(aanvullende) beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Ook indien in de
toekomst tot nieuwbouw van oesterputten besloten wordt, is een dergelijk onderzoek
om tot een verbeterd hygiënisch ontwerp van deze verwatersystemen te komen, aan
te bevelen.
Nieuwe kweekmethodes voor schelpdieren, zoals de hangcultuurmethode, dienen niet
automatisch onder het huidige monitoringssysteem voor bodemculturen te vallen,
aangezien verschillen in kweekmethodes kunnen leiden tot verschillen in risico’s voor
de volksgezondheid. In het algemeen kan gesteld worden dat voor nieuwe
kweekmethoden van schelpdieren middels een risico--inventarisatie vastgesteld dient
te worden wat in relatie tot de volksgezondheid de risicovolle factoren zijn, om op
basis daarvan de vereiste beschermende maatregelen en monitoring (parameters,
bemonsteringsplaatsen e.d.) vast te kunnen stellen.
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Pontonbemonstering versus gebiedsbemonstering
Voor een doeltreffende bewaking van productielocaties en verwatergebieden lijkt
pontonmonitoring geen goed alternatief. Bij pontonbemonstering is de bron van
besmetting (gebied of transport) niet te traceren, wat kan leiden tot onterechte
maatregelen in het gebied. Geen bemonstering in de gebieden zelf, vergroot de kans
op het aanbieden van partijen die niet voldoen aan de vereiste A-kwaliteit. Het is de
vraag of de onderzochte partijen op het moment dat de uitslag van de
pontonbemonstering bekend is nog wel traceerbaar zijn. De aanvoer van schelpdieren
uit de gebieden is niet constant is, het inzicht in de gesteldheid van de gebieden zal
daarmee ook variëren.
Pontonbemonstering zou wel een aanvulling op de huidige monitoring van de
productiegebieden kunnen zijn, aangezien op deze wijze inzicht wordt verkregen in
de mate van nabesmetting die kan optreden door vervoer en lossen van de partijen.
Monstername
De temperatuur van bederfelijke monsters tijdens opslag en transport is een kritisch
punt. In de huidige situatie wordt de temperatuur tijdens opslag en transport niet
geregistreerd. Dit is een ernstige tekortkoming, daar niet te herleiden is of een
geconstateerde normoverschrijding inderdaad afkomstig is uit een gebied of mogelijk
veroorzaakt is door afwijkende temperaturen tijdens opslag en transport. Dit kan tot
gevolg hebben dat ten onrechte maatregelen voor het betreffende gebied genomen
worden. De (financiële) gevolgen van een dergelijke onterechte constatering kunnen
groot zijn. Temperatuurregistratie kan in de praktijk eenvoudig gerealiseerd worden
door gebruik te maken van temperatuurloggers.
Het is van belang dat monsternames van water en schelpdieren uitgevoerd worden
door adequaat opgeleid en getraind personeel. Dit geldt voor de monstername in de
productie- en verwatergebieden, en de zuiverings- en verzendingscentra.
Wijze van bemonsteren (monstername frequentie en aantal monsters)
Toezicht op bacteriologische besmettingen
Voor de statistische beoordeling van de bemonsteringsschema’s voor de controle op
bacteriologische besmettingen geldt in het algemeen dat de grafieken gebaseerd op
deze schema’s, inzicht geven in de relatie tussen besmettingsgraad van de partij of
het gebied enerzijds en de kans op signalering van besmetting binnen één of
meerdere controlemomenten anderzijds.
Uit de relaties is af te lezen welke besmettingsgraden met grote kans worden
opgespoord en welke besmettingsgraden vrijwel nooit in de bemonsteringen zullen
worden aangetoond.
In het protocol “Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren” wordt de relatie
tussen de besmettingsgraad van een partij of gebied en de signaleringskans niet
expliciet verantwoord. Er is geen duidelijke keuze gemaakt in de maximaal
toelaatbare besmettingsgraad in de gebieden/partijen, en ook is niet aangegeven met
welke kans besmettingen boven die norm moeten worden gesignaleerd. Wel zijn een
aantal NOTA’s afkomstig van het RIVO uit 1997 en 1998 overlegd, waarin een
statistisch onderbouwd voorstel wordt gedaan met betrekking tot de normering, de
frequentie van monstername en het aantal monsters dat onderzocht dient te worden.
Dit voorstel is echter niet in overeenstemming met de bemonsteringsschema’s van het
huidige monitoringssysteem. Om een kwantificeerbaar oordeel over de effectiviteit
van de huidige bemonstering te kunnen geven dienen duidelijke eisen aan de
populatie gesteld te worden, d.w.z. vaststellen welke besmettingsgraad nog net
acceptabel is en vanaf welke besmettingsgraden een hoge signaleringskans vereist is.
Ook zal vastgelegd moeten worden hoe hoog deze signaleringskans moet zijn.
Opheffen maatregelen
Afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de besmettingsgraad van een partij
of gebied, bestaat met de huidige wijze van monitoren op bacteriologische
besmettingen de kans dat een opgelegde maatregel na normoverschrijding bij een
volgende controle wordt ingetrokken, terwijl de besmettingsgraad van de partij niet
echt verlaagd is. Het verdient aanbeveling om bij signalering van een
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normoverschrijding en daaraan gekoppelde maatregelen, de herkeuring te baseren
op een grotere steekproef. Op deze wijze kan met grotere betrouwbaarheid worden
vastgesteld of de maatregel de besmettingsgraad heeft verlaagd.
Toezicht op fytoplankton en mariene biotoxines
Met betrekking tot de controle op fytoplankton en mariene biotoxines gaven de
bestudeerde documenten geen aanwijzingen voor statistische onderbouwing van de
keuze voor de frequentie van monstername en het aantal monsters, zoals vastgelegd
in het bemonsteringsschema van het protocol “Toxinevormende algen en biotoxine
levende tweekleppige weekdieren”. Dit had tot gevolg dat een uitgebreide statistische
evaluatie niet mogelijk was. Wel zijn bevindingen van algemene aard in het
betreffende hoofdstuk aangegeven.
Parameters en onderzoek
Faecale coliformen en virussen
De huidige wijze van monitoring van schelpdieren op aanwezigheid van faecale
indicator organismen is geschikt ter verificatie van alle preventieve maatregelen, die
een goede microbiologische kwaliteit van het schelpdierwater en de schelpdieren
moeten waarborgen, maar niet voor sturing, omdat de resultaten van microbiologisch
onderzoek daarvoor niet voldoende snel beschikbaar zijn en in het geval van
pontononderzoek mogelijk niet relevant voor de microbiologische gesteldheid van de
dieren op de productieplaats.
Richtlijn 1999/313/EG stelt dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de
doeltreffendheid van faecale bacteriën als indicator voor de aanwezigheid van
virussen bij tweekleppige weekdieren gering is en dat bij gevolg, met het oog op de
bescherming van de volksgezondheid, de gezondheidscontrole op andere indicatoren
moet komen te berusten.
Verificatie van de afwezigheid van humaan pathogene virussen in schelpdieren dient
door gericht onderzoek op deze virussen plaats te vinden, omdat deze virussen veel
langer overleven in water dan de faecale bacteriële indicator organismen. Het RIVM
heeft in een discussienota aan de EU voorgesteld schelpdieren op pathogene humane
virussen te onderzoeken en dan met name op de Norovirussen. Methodes (klassiek en
real time PCR) zijn in principe operationeel voor het aantonen van humane virussen.
Chemische contaminanten en radionucleïden en de controle op schelpdierwater
Richtlijn 91/492/EEG stelt eisen ten aanzien van levende tweekleppige weekdieren
bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie. De eisen 4. verontreiniging met
toxische of schadelijke bestanddelen, als bedoeld in Richtlijn 79/923/EEG en 5. het
maximum gehalte aan radionucleïden zijn niet geïmplementeerd in de onderzochte
nationale wet- en regelgeving. Deze eisen zijn beperkt opgenomen in het protocol
“Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren”,, namelijk alleen als redenen voor
het sluiten van gebieden zonder declasseringsmogelijkheid.
Beide parameters worden ook genoemd ten aanzien van de eisen die gesteld worden
aan de kwaliteit van schelpdierwater in RICHTLIJN 79/923/EEG. De monitoring van het
schelpdierwater wordt uitgevoerd door het RIKZ. Deze monitoring lijkt gescheiden te
zijn van de sanitaire monitoring van tweekleppige weekdieren. Het Productschap
heeft aangegeven niet op de hoogte te worden gesteld van de uitslagen van de
schelpdierwater monitoring. Dit zou volgens afspraken vastgelegd in het protocol
“Sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren”, wel moeten gebeuren. Het is niet
duidelijk wat met de resultaten van de monitoring van het schelpdierwater wordt
gedaan en door wie acties/maatregelen bij normoverschrijdingen worden genomen.
Beide monitoringssystemen dienen goed op elkaar afgestemd te worden.
Harmonisatie methoden
Voor de controle op het eindproduct bepalen de verzendings- en zuiveringscentra zelf
welk laboratorium de analyses uitvoert. Methodes van verschillende laboratoria zijn
volgens het RIKILT niet geharmoniseerd en afwijkend van de gehanteerde methodes
van de sanitaire monitoring. Het RIVM houdt als NRL geen toezicht op de laboratoria
van de zuiverings- en verzendingscentra, dit is geen taak van het NRL. Dit punt
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verdient aandacht. Harmonisatie van methoden is belangrijk, omdat door verschillen
in methoden ook variaties in uitkomsten en interpretaties kunnen ontstaan.
Kennis fytoplankton en mariene biotoxines
Er is nog te weinig kennis over de toxiciteit en het voorkomen van algen en mariene
biotoxines. Het RIVM en het RIKILT zijn op internationaal niveau actief betrokken bij
de optimalisering en ontwikkeling van alternatieve (bio-) chemische methoden voor
de detectie van mariene biotoxines. Kennis op het gebied van (toxisch) fytoplankton
dreigt in Nederland te verdwijnen, doordat dit kennisveld wegens bezuinigingen door
het RIKZ afgestoten wordt. Wetenschappelijke kennis van toxisch fytoplankton dient
in het algemeen belang van de bescherming van de volksgezondheid behouden en
onderhouden te worden.
Aanbevolen aanvullingen op huidige sanitaire monitoringsysteem
Waterkwaliteit
Om inzicht in de relatie tussen de bacteriologische besmetting van water en
schelpdieren te verkrijgen, is een gebiedsbemonstering van water aan te bevelen.
Hiermee wordt niet de (uitgebreide) controle op de kwaliteit van schelpdierwater
volgens richtlijn 79/923/EEG bedoeld, maar een monstername van water die binnen de
huidige sanitaire monitoring van schelpdieren gelijktijdig met de monstername van
de schelpdieren uitgevoerd kan worden. Monsters dienen hierbij op relevante dieptes
genomen te worden. Watermonsters kunnen direct aan boord van het vaartuig
worden geanalyseerd. Hiervoor zijn geschikte eenvoudige analysemethoden
beschikbaar, waarmee binnen 24 uur resultaten worden verkregen (Millipore/Petrifilm
systeem). Het uitvoerend personeel dient hiervoor voldoende opgeleid te zijn.
Dr. P. Hagel geeft echter in een schriftelijke toelichting (december 2004) aan dat het
niet aan te raden is een gebiedsbemonstering van water te overwegen. Volgens hem
heeft de jarenlange ervaring van monitoring van productiegebieden geleerd dat dit
niet verstandig is. Zelfs in de op waterkwaliteit gerichte RICHTLIJN 79/923/EEG wordt
voor het meten van bacteriologische besmettingen teruggegrepen op het monitoren
van schelpdieren. Ook het RIKILT beaamt dit:de effecten van een lozing o.i.d. zijn in
het water slechts heel even te zien, in schelpdieren is het effect in ieder geval na 1 dag
nog waarneembaar.
Pathogene mariene Vibrio-bacteriën
De huidige wijze van monitoring van schelpdieren op aanwezigheid van faecale
indicator organismen is niet geschikt om uitspraken te doen over de eventuele
aanwezigheid van humaan pathogene mariene Vibrio-bacteriën (V.parahaemolyticus,
V.vulnificus), voor deze bacteriën is een apart monitoringsprogramma in combinatie
met watertemperatuurmetingen aan te bevelen.
Relevante milieufactoren
Bij de microbiologische monitoring dienen alle relevante milieufactoren voor de
microbiologische gesteldheid van de mosselen te worden geregistreerd, zoals wateren luchttemperatuur, weersgesteldheid, hydrografisch gegevens, uitstoot
verontreinigingen, etc. (mogelijk permanent te monitoren met sensoren).Verkregen
monitoring data dienen zorgvuldige geanalyseerd te worden, om het verband tussen
microbiologische verontreiniging van de mosselen en de verschillende milieufactoren
te (leren) kennen. Zo mogelijk kan hiervoor een model worden opgesteld op basis
waarvan het systeem voor beheersing van de voedselveiligheid van de mosselen
verder kan worden verbeterd.
Enkel microbiologisch onderzoek van monsters schelpdieren, ook in het geval van
gebiedsbemonstering, is principieel geen geschikte methode voor het nemen van
ingrijpende beheersmaatregelen als het tijdelijk sluiten of declasseren van productieen verwatergebieden voor schelpdieren. De resultaten zijn hiervoor te laat
beschikbaar.
Voor maatregelen als declassering en sluiting zouden al in een veel eerder stadium
duidelijke aanwijzingen verkregen moeten zijn op basis van monitoring van
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permanent meetbare relevante omgevingsfactoren. Microbiologisch onderzoek is een
geschikte methode om te verifiëren dat het beheerssysteem goed werkt en de
microbiologische kwaliteit van de opgeviste schelpdieren goed is.
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Deel B
Kwalitatieve evaluatie
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1

Inleiding

Als vervolg op de algemene inleiding volgt hierna de aanpak en werkwijze zoals het
EC-LNV de doeltreffendheid en doelmatigheid van het monitoringprogramma en het
gevolgde proces daarbinnen heeft geëvalueerd. Tevens volgt een uitgebreide
leeswijzer.

1.1

Aanpak en werkwijze

Zoals in de algemene inleiding van dit rapport te lezen is, zal dit deel van het rapport
ingaan op de op kwalitatieve wijze onderzochte doeltreffendheid, doelmatigheid en
procesverloop van de huidige monitoring van de sanitaire kwaliteit van schelpdieren.
Kwalitatief onderscheidt zich van kwantitatief doordat de informatie verzameld is
middels interviews met betrokkenen. Voor de evaluatie van de huidige monitoring
zijn de volgende instanties en personen geïnterwiewd:
− VWA / Centrale Eenheid (CE); Dick Groothuis
− VWA / Keuringsdienst van Waren (KvW); Gerard Roessink
− VWA / Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV); Arie Groen
− Directie Visserij (Visserijkundige Ambtenaar); Henk van de Bos
− Directie Visserij; Ton de Kok
− RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid; Marnix Poelman
− Schelpdiersector; Jaap Holstein, Hans van Geesbergen, Eric Louwerse en
Kees Vroonland
− Productschap Vis (PVis); Hans Kosten en Jacobine van de Boomgaard
− Algemene Inspectiedienst (AID); Harry Vonk en Cees Jan Boone (telefonisch
gesprek)
In dit deelrapport worden de instellingen VWA/CE, VWA/KvW en VWA/RVV vaak
specifiek genoemd. De reden hiervoor is dat met deze ex-post evaluatie wordt
teruggekeken tot circa 1995. In die periode was nog geen sprake van een Voedsel- en
Warenautoriteit en haar twee werkmaatschappijen (KvW en RVV). De taken en
functies van beide werkmaatschappijen waren verschillend. Daarom zijn beide
keuringsdiensten geïnterviewd en worden de meningen van de diensten ook apart
benoemd.

1.2

Afbakening

De evaluatie van de monitoring beperkt zich tot de Nederlandse productie- en
verwatergebieden. Daarbij horen ook de tweekleppige weekdieren, geschikt voor
consumptie, die vanuit Europese landen geïmporteerd zijn en direct naar de
verwatergebieden zijn verplaatst.
Het gaat specifiek om de sanitaire kwaliteit van schelpdieren; de veterinaire risico’s
rondom het verplaatsen van schelpdieren komt hier niet aan de orde. Wel wordt ten
aanzien van efficiëntie nagegaan of monsters ook kunnen dienen voor andere
monitoring- of onderzoekprogramma’s.
De monitoring van de kwaliteit heeft betrekking op het traject van de schelpdieren tot
en met het eindproduct van de verzendingscentra. Het traject daarna wordt in dit
project niet meegenomen.
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1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de Europese regelgeving, waaronder de
monitoring valt, in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Tevens wordt
ingegaan op de organisatie van controle en toezicht hierop. Hoofdstuk 3 neemt de
effectiviteit van het monitoringsprogramma onder de loep. Geïnterviewde instanties
geven aan in hoeverre zij vinden dat het gevoerde beleid geleid heeft tot het beoogde
effect “bescherming van de gezondheid van de consument”. Aan de hand van
bepaalde items wordt de effectiviteit van de monitoring nader bekeken.
Hoofdstuk 4 beschrijft de efficiëntie van het monitoringsprogramma. Gezien de
aanstaande wijziging van de opzet en organisatie heeft hier geen volledige
doorlichting plaatsgevonden. Hoofdstuk 5 behandelt de vraag of de processen naar
behoren verlopen. Het richt zich op de contacten tussen de diverse bij de monitoring
betrokken instanties, op de informatiestroom tussen onderzoek, bedrijfsleven en
toezichthouder. Vervolgens geeft hoofdstuk 6 een doorkijk naar de toekomst ten
aanzien van de wijzigingen in wet- en regelgeving betreffende tweekleppige
weekdieren. Ten slotte sluit hoofdstuk 7 af met conclusies en aanbevelingen.
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2

Achtergrond monitoringprogramma

2.1

Implementatie EU-regelgeving

Met de Europese Richtlijn 91/492/EEG van de Raad tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende
tweekleppige weekdieren wil de EU onder andere voorkomen dat mensen
blootgesteld worden aan gevaren voor de gezondheid, die voortkomen uit de
kweekmethode en de manier waarop de consument de weekdieren bereidt. In de
richtlijn wordt gesteld dat levende tweekleppige weekdieren, bedoeld voor
rechtstreekse consumptie, pas in de handel mogen worden gebracht zodra aan
bepaalde voorschriften is voldaan. In de bijlage van de richtlijn zijn eisen gesteld aan
bijvoorbeeld productiegebieden, het verzamelen en vervoer van schelpdieren naar
een verzendings- of zuiveringscentrum, de erkenning van dergelijke centra. Tevens
worden eisen gesteld aan de levende tweekleppige weekdieren zelf en aan de
controle van de volksgezondheid en toezicht op de productie.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft richtlijn 91/492/EEG
geïmplementeerd in de Warenwet. Dit gebeurt in overeenstemming met de minister
van LNV. Op basis van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen
geeft de Warenwetregeling visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en
kikkerbillen onder andere uitvoering aan de voorschriften die gesteld zijn in de
Richtlijn 91/492/EEG. Hierin zijn zowel de gezondheids- en hygiëne-eisen als de
erkenningen van zuiverings- en verzendingscentra geregeld. Ook zijn de eisen die
gesteld worden aan het eindproduct in de Warenwetregeling opgenomen.
Onderdelen van de Europese richtlijn 91/492/EEG zijn in medebewind van het
Productschap Vis (PVis) gegeven. Het PVis heeft haar deel geïmplementeerd in de
Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000. Het
gaat hier om de voorschriften inzake de productie-, verwater- en
heruitzettingsgebieden en de eisen ten aanzien van het verzamelen en vervoer van
levende tweekleppige weekdieren naar heruitzettingsgebieden, verzendings- of
zuiveringscentra. Tevens zijn de inrichtingseisen van deze centra hierin vastgelegd.
Sinds 1991 zijn nog verschillende richtlijnen en uitvoeringsbeschikkingen uitgebracht
die behoren bij Richtlijn 91/492/EEG. Deze zijn ook geïmplementeerd in de Warenwet
en productschapsverordeningen.
Bevoegde instantie
De bevoegde instantie die toezicht houdt op handhaving van de Warenwetregeling
visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en kikkerbillen is de Voedsel- en
Warenautoriteit (VWA). De werkmaatschappij Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (VWA/RVV) houdt toezicht tot en met het eindproduct en schakelt voor de
handhaving de Keuringsdienst van Waren (VWA/KvW) of de Algemene Inspectiedienst
(AID) in. De VWA/KvW houdt toezicht in de detailhandelsfase.
In de periode dat de VWA nog niet bestond, waren beide keuringsdiensten
verantwoordelijk voor verschillende schakels in de keten van de schelpdierproductie.
Omdat het ministerie van LNV verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid in de
primaire productie (zaken die geregeld zijn in de landbouwkwaliteitswet), stuurde dit
ministerie de RVV aan. En omdat het ministerie van VWS verantwoordelijk is voor de
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voedselveiligheid in de secundaire productie (verpakken, verzenden, etc.) stuurde dit
ministerie de KvW aan.

2.2

Monitoringprogramma

In het kader van Richtlijn 91/492/EEG heeft Nederland in 1995 productie- en
verwatergebieden aangewezen en geclassificeerd. Het gaat om de productiegebieden
Visserijzone, Waddenzee en Eems (verdeeld in westelijk en oostelijk Waddenzee),
Zeegat van Goeree, Brouwershavensche Gat, Grevelingenmeer, twee
productiegebieden in de Westerschelde (west en oost) en het productiegebied
Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Krammer en Krabbenkreek. Enkel in de
Oosterschelde, inclusief de oesterputten, zijn verwatergebieden voor mosselen en
oesters aangewezen. Behalve mosselen, oesters en kokkels komen ook tweekleppige
weekdieren als spisula, nonnetjes en ensis voor in de productiegebieden. De
productiegebieden Visserijzone, Waddenzee en Oosterschelde zijn verdeeld in
compartimenten. De compartimenten zijn in het leven geroepen om de handel en
volksgezondheid, indien nodig, optimaal te beschermen. Zie bijlagen 1 t/m 3.
De classificatie geeft aan in hoeverre een productiegebied geschikt is voor de kweek
van schelpdieren voor consumptie. Schelpdieren die afkomstig zijn uit een
productiegebied met de kwaliteitsstatus A mogen direct geconsumeerd worden.
Schelpdieren uit een gebied met een B-status moeten eerst in een zuiveringscentrum
gezuiverd worden van bijvoorbeeld pathogene besmettingen. Ze mogen ook direct
gekookt worden om ze geschikt voor consumptie te maken. Schelpdieren uit een
gebied met een C-status moeten uitgezet worden in een heruitzettingsgebied, maar
mogen ook aan de consument worden aangeboden als ze worden verhit volgens
voorwaarden van de Warenwetregeling visserijproducten, tweekleppige weekdieren,
slakken en kikkerbillen. Ze moeten dan voldoen aan de eindproductnormen voor het
verhandelen van niet-levende tweekleppige weekdieren.
Omdat het schelpdierwater in Nederland aan de gestelde eisen voldoet, hebben alle
productiegebieden vanaf 1995 de A-status gekregen. Dit betekent dat de schelpdieren
uit deze productiegebieden direct geconsumeerd mogen worden. Gedurende de
kweek en productie van schelpdieren wordt een productiegebied gecontroleerd of het
nog voldoet aan de eisen die gesteld zijn bij de A-status. Als na controle blijkt dat een
gebied niet meer aan de eisen voldoet, kunnen maatregelen opgelegd worden. Eén
van die maatregelen is een tijdelijke sluiting van het gebied of een tijdelijke
declassering van A-status naar B-status. De schelpdieren die uit gedeclasseerde
gebieden worden opgevist, moeten eerst gezuiverd (of gekookt) worden, alvorens ze
verhandeld mogen worden. Zodra uit herbemonstering blijkt dat de situatie zich heeft
hersteld, worden de maatregelen weer ingetrokken. Bijlage 7 bevat een overzicht van
de maatregelen die in het kader van het monitoringprogramma in 2002, 2003 en 2004
zijn genomen.
De Richtlijn 91/492/EEG stelt dat regelmatig toegezien moet worden om na te gaan of
de microbiologische kwaliteit van de schelpdieren overeenkomt met de status die het
productiegebied heeft. Het Productschap Vis heeft in overleg met alle bedrijven in de
schelpdiersector, overheid, toezichthouders en het RIVO een monitoringprogramma
opgesteld dat voldoet aan de eisen die Richtlijn 91/492/EEG stelt aan een
controleregeling. Het programma is niet geïmplementeerd in een verordening van het
Productschap Vis. Het sanitair monitoringprogramma is een praktische invulling
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de controleregeling. Het programma bestaat
uit twee protocollen, te weten het ‘Protocol inzake de sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren’ en het ‘Protocol inzake de toxinevormende algen en
biotoxine levende tweekleppige weekdieren’.
Met de genoemde controle op de kwaliteitsstatus van de productiegebieden (en
verwatergebieden) voert Nederland de controle van de volksgezondheidseisen en
toezicht op de productie uit zoals dat is vastgelegd in de Europese Richtlijn
91/492/EEG.
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Protocol inzake sanitaire eisen levende tweekleppige weekdieren
Het protocol inzake de sanitaire eisen geeft voor elke schakel in de keten weer welke
monsters genomen moeten worden, het aantal monsters, de frequentie van
monstername, wie de monsters neemt en analyseert, waar de uitslagen van de
analyses naar toe moeten en ten slotte wat de acties zijn als er een overschrijding van
de norm wordt gemeten. De verschillende schakels zijn achtereenvolgens de
productiegebieden (inclusief compartimenten), verwatergebieden, zuiveringscentra
en verzendingscentra.
Voor de gezondheidscontrole van productie- en verwatergebieden worden monsters
van schelpdieren genomen ter controle op aanwezigheid van Salmonella en fecale
coliformen in het schelpdiervlees. Hetzelfde geldt voor de zuiverings- en
verzendingscentra die daarnaast ook regelmatig monsters van het proceswater
nemen.
In de bijlagen van het protocol wordt uitgebreid ingegaan op de geldende normen
voor Salmonella en fecale coliformen, eisen aan schelpdierwater, eisen aan
schelpdieren als eindproduct, eisen aan het proceswater, eisen aan het
registratiedocument en de te nemen acties bij overschrijding van de normen. Daarna
volgt een beschrijving van de ligging en begrenzing van de productie- en
verwatergebieden, inclusief de compartimentering.
Protocol inzake toxinevormende algen en biotoxine levende tweekleppige
weekdieren
Het protocol inzake de toxinevormende algen en biotoxinen is alleen van toepassing
op productie- en verwatergebieden. Ten behoeve van de controle op aanwezigheid
van algen en toxinen zijn de productiegebieden verdeeld in meerdere deelgebieden.
Volgens het bemonsteringsschema wordt in zeven deelgebieden monsters genomen.
Voor de Waddenzee worden daarvoor vier kombergingsgebieden (Marsdiep,
Vliestroom, Groninger Wad en Friese Wad) gebruikt. De Oosterschelde is verdeeld in
twee deelgebieden, te weten Oost en West en ten slotte is het Grevelingenmeer een
deelgebied.
In dit protocol is sprake van drie fasen. Tijdens fase 0 is geen potentieel toxische
fytoplanktoncellen aanwezig in het water en is geen risico voor accumulatie van
biotoxine in tweekleppige weekdieren aanwezig. Zodra wel toxinevormende algen
boven de actienorm worden gevonden, gaat fase 1 in. Indien ook biotoxinen in de
schelpdieren worden aangetroffen, treedt fase 2 in werking. Zowel tijdens fase 1 als
fase 2 wordt het controleprogramma geïntensiveerd. Het protocol vermeld per fase
welke acties en maatregelen genomen moeten worden en wat de normen zijn voor
bijvoorbeeld fytoplankton en de verschillende biotoxinen.

2.3

Controle en toezicht

In de Warenwet is de Voedsel- en Warenautoriteit aangewezen als toezichthouder.
Dit betekent dat zij toezicht houdt op naleving van het gestelde in onder meer de
Warenwetregeling Visserijproducten, tweekleppige weekdieren, slakken en
kikkerbillen en de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige
weekdieren 2000. Beide werkmaatschappijen van de VWA, de VWA/RVV en de
VWA/KvW, voeren dit toezicht uit. De VWA/RVV voert het toezicht uit op de
productie- en verwatergebieden, het vissen, de aanvoer tot en met het eindproduct bij
de verzendingscentra. De VWA/KvW houdt toezicht in de detailhandelsfase.
Voor de uitvoering van het toezicht op de Warenwetregeling maakt VWA/RVV gebruik
van de protocollen van het monitoringprogramma. Als de VWA/RVV tijdens een
controle op een zuiverings- of verzendingscentrum signaleert dat het bedrijf niet
handelt volgens één van de protocollen, dan meldt de VWA/RVV dit aan de
VWA/KvW. De VWA/KvW kan maatregelen treffen. Vaak krijgt het bedrijf eerst een
schriftelijke waarschuwing en bij herhaling kan de VWA/KvW een boeterapport
opstellen. Een voorbeeld van een overtreding waarbij de VWA/KvW wordt ingeseind,
is het niet in overeenstemming met het protocol bemonsteren van een
zuiveringscentrum.
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Indien de VWA/RVV op de productie- en verwatergebieden signaleert dat niet
gehandeld wordt volgens het protocol of een overtreding constateert waarbij
frauduleus handelen in het spel is, dan wordt de Algemene Inspectiedienst (AID) op
de hoogte gesteld. De VWA/RVV verzoekt de AID schriftelijk om de betreffende
overtreding te onderzoeken. De AID kan dan besluiten om een proces-verbaal op te
maken en het aan te brengen bij het Openbaar Ministerie (OM). Enkele voorbeelden
van zo’n overtreding zijn het storten van mosselen met B-kwaliteit in een
verwatergebied zonder dat deze eerst gezuiverd zijn en het kopiëren van
registratiedocumenten en deze gebruiken voor verschillende partijen schelpdieren.
De VWA/RVV heeft ook de mogelijkheid om de erkenning van een zuiverings- of
verzendingscentrum in te trekken. Dit gebeurt alleen op basis van het ernstig in
gebreke blijven van het bedrijf ten aanzien van de hygiëne- en inrichtingseisen. Dit
valt buiten de scope van het monitoringprogramma.
De VWA/RVV houdt toezicht op de productie- en verwatergebieden. Hiervoor zijn
visserijkundige ambtenaren (VA) van de Directie Visserij aangesteld als onbezoldigd
keurmeester VWA/RVV. De onbezoldigde keurmeesters makenn bij het toezicht
gebruik van de inspectievaartuigen van Directie Visserij. Zij controleren op de
gebieden, met behulp van een VWA/RVV checklist, aan boord van de visservaartuigen
op de visserijtechniek, vervoer en hygiëne en het gebruik van voorgeschreven
registratiedocumenten. Bij afwijkingen kan de AID worden ingeschakeld voor
strafrechtelijke afhandeling.
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Doeltreffendheid monitoringprogramma

Dit hoofdstuk behandelt de op kwalitatieve wijze onderzochte doeltreffendheid van
het monitoringprogramma. Het beantwoordt de vraag of het programma het vooraf
vastgestelde doel bereikt heeft en in hoeverre het gevoerde beleid daaraan een
bijdrage heeft geleverd (doeltreffendheid). Het kwantitatieve onderzoek naar
effectiviteit is gedaan door TNO Voeding.
In dit hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op het doel van het
monitoringprogramma. Daarna wordt de doeltreffendheid beschreven en worden
enkele bevindingen genoemd die mogelijk invloed (kunnen) hebben op het effect van
het monitoringprogramma. De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie uit de
interviews.

3.1

Doel van het programma

Het hoofddoel van de Europese Richtlijn 91/492/EEG is bescherming van de
gezondheid van de consument. Dat kan gerealiseerd worden door slechts kwalitatief
gezonde levende tweekleppige weekdieren te leveren die geschikt zijn voor
consumptie. Om dat te bereiken stelt de Richtlijn 91/492/EEG voorschriften op aan de
productie van tweekleppige weekdieren. Eén van die voorschriften is het instellen van
een controleregeling waarmee de bevoegde autoriteit kan nagaan of producenten
voldoen aan de overige gestelde eisen in die richtlijn.
Met het sanitair monitoringprogramma is een praktische invulling gegeven aan de
uitvoering van de controleregeling. Het monitoringprogramma is een overeenkomst
tussen alle bedrijven in de schelpdiersector, de overheid en de uitvoerende diensten.
Het Productschap Vis heeft namens de bedrijven in de schelpdiersector het overleg
gevoerd en de protocollen opgesteld. Het uiteindelijke effect van het
monitoringprogramma is het in de handel brengen van slechts kwalitatief gezonde
levende tweekleppige weekdieren die geschikt zijn voor consumptie.

3.2

Waarnemingen

In deze paragraaf wordt eerst de mening van de geïnterviewde personen over het
monitoringprogramma in het algemeen weergegeven. Het geeft een indruk in
hoeverre het gevoerde beleid volgens hen heeft geleid tot het beoogde effect. Daarna
wordt ingegaan op de rol van toezicht en handhaving en specifieker op enkele
onderdelen van het monitoringprogramma.
3.2.1
Algemeen beeld
De Directie Visserij, de VWA, Productschap Vis en het Rikilt zijn positief over de
werking die het monitoringprogramma heeft gehad en nog steeds heeft. Het
programma heeft structuur gebracht in de communicatie tussen overheid, onderzoek
en bedrijfsleven, in de verantwoordelijkheden en de te nemen maatregelen ten tijde
van overschrijding van normen. Zodra een overschrijding van bijvoorbeeld
biotoxinenormen wordt gemeten, treden de daarbijhorende maatregelen nagenoeg
vanzelf in werking.
Ze geven aan dat de verbeterde structuur heeft bijgedragen aan de afname van het
aantal besmette partijen schelpdieren die op de markt zijn gebracht. Tegelijkertijd kon
de omvang van het toezicht afnemen, maar is kwalitatief gezien wel beter geworden.
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Het programma heeft niet kunnen voorkomen dat nog incidenten voorkomen.
Directie Visserij is van mening dat het systeem goed werkt en dat de protocollen een
goede basis zijn, maar dat de schelpdiersector nu actie moeten ondernemen om de
voedselveiligheid op een hoger niveau te brengen. Het besef dat de sector slechts
gezonde schelpdieren aan de consument levert, moet voortkomen vanuit de eigen
verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid. De overheid wil de sector leiden, sturen
en helpen waar nodig met het nemen van die eigen verantwoordelijkheid.
De VWA/CE is echter ook van mening dat het monitoringprogramma niet altijd
gebruikt wordt waarvoor het eigenlijk bedoeld is. Door regelmatig schelpdiervlees en
schelpdierwater te controleren op aanwezigheid van fecale coliformen, Salmonella en
biotoxinen kan men een oordeel geven over de kwaliteit van het water in een
productiegebied. Nu wordt het monitoringprogramma, volgens de VWA, te vaak
gebruikt als managementtool. Dat is te zien aan de besluiten die worden genomen als
er een overschrijding van de normen wordt geconstateerd. Een productiegebied
wordt tijdelijk gedeclasseerd of gesloten en als uit herbemonstering blijkt dat het
gebied weer schoon is, wordt het weer vrijgegeven; het is een aan/uit-knop. De
schelpdiersector pretendeert hiermee het productiesysteem te beheersen en daarmee
een veilig product op de markt te brengen.
De VWA/CE is er van overtuigd dat een veilige productie van schelpdieren niet alleen
te beheersen is door productiegebieden (of verwatergebieden) slechts tijdelijk te
sluiten of te declasseren. Deze werkwijze levert een te beperkte bijdrage aan het
gewenste effect om gezonde tweekleppige weekdieren te leveren. De VWA/CE is van
mening dat de kwaliteit van de schelpdieren in eerste instantie afhankelijk is van de
kwaliteit van het water waarin ze groeien. De voedselveiligheid is pas gewaarborgd
als het volledige productiesysteem tot aan de consument beheerst wordt.
Voor de voedselveiligheid is het belangrijk dat kwekers en handelaren een
procesbeheerssysteem opstellen. Daarin moeten dan parameters opgenomen worden
die qua voedselveiligheid er ook toe doen. Bijvoorbeeld contrôle op aanwezigheid
van Campylobacter, Vibrio spp., noro-virus en/of andere virussen. Een
risicobeoordeling kan uitwijzen welke parameters momenteel van belang zijn. Daaruit
kan ook blijken dat bijvoorbeeld aan de productie van oesters, die vaak rauw gegeten
worden, strengere eisen gesteld moet worden dan aan de productie van bijvoorbeeld
mosselen en kokkels.
De VWA/RVV en VWA/KvW zijn als toezichthouder minder lovend over de uitvoering
van het monitoringprogramma. Beide keuringsdiensten vinden dat het programma
moeilijk te handhaven is, omdat in de protocollen geen toezichthouder is
aangewezen.
Tevens geven de protocollen op onderdelen te veel ruimte aan kwekers en
handelaren om controles te ontwijken. Resultaten van contramonsters genomen door
de overheid geven een ander beeld dan de uitslagen van de monsters die door de
sector zijn genomen. Daarom twijfelen de keuringsdiensten bijvoorbeeld aan de
betrouwbaarheid van privaat genomen monsters ten behoeve van de
eindproductcontrole. Ook het registratiedocument heeft enkele tekortkomingen die
een adequate handhaving in de weg staan.
De keuringsdiensten erkennen dat tegenwoordig weinig besmette partijen
schelpdieren op de markt komen. Dat is echter niet alleen te danken aan het
monitoringprogramma, maar ook aan het schone water in de Nederlandse
kustwateren.
De keuringsdiensten vermoeden dat economische belangen van de schelpdiersector
en consumentenbelangen (in relatie tot voedselveiligheid) nog al eens in conflict met
elkaar zijn. Vooral tijdens perioden dat partijen schelpdieren snel afgeleverd moeten
worden bij de inkopers. Op dergelijke momenten neemt de sector het volgens de
keuringsdiensten minder nauw met de controle op voedselveiligheid en krijgt de
‘economie’ voorrang. De VWA/RVV heeft geconstateerd dat mosselen met B-kwaliteit
niet de gewenste zuiveringstijd hebben doorlopen, voordat deze werden verhandeld.
Het Productschap Vis en de schelpdiersector zijn overwegend positief over het
monitoringprogramma.
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De schelpdiersector is ondanks de goede kwaliteit van het schelpdierwater in
Nederland, er van overtuigd dat een goede kwaliteitscontrole nodig is. Grote
bedrijven hebben naast het monitoringprogramma nog een eigen interne
kwaliteitscontrole. De sector is niet zo bevreesd voor pathogene besmettingen in
mosselen en kokkels. Een incidentele besmetting in mosselen en kokkels leidt zelden
tot problemen bij de consument, omdat de producten voor consumptie verhit
worden. Soms worden mosselen echter ook rauw gegeten.
Men hecht veel waarde aan het monitoringprogramma. De bedrijven werken exact
volgens het sanitaire protocol. De geïnterviewden van de sector zijn van mening dat,
zeker ten aanzien van het protocol inzake de toxinevormende algen en biotoxinen, de
schelpdiersector en de bedrijven meer vertrouwen verdienen. De grootste zorg zijn
biotoxinen, in het bijzonder de biotoxine DSP, en de bedrijven doen er alles aan om
DSP-vrije mosselen te leveren. Deze gifstoffen worden door verhitting niet
geïnactiveerd en zijn dus een reëel gevaar voor de gezondheid van de consument.
Bevindingen.
De Keuringsdienst van Waren Oost heeft in de periode van december 2000 tot juni
2001 schelpdieren onderzocht op de aanwezigheid van pathogene bacteriën en
Norwalk like virus (NLV, tegenwoordig aangeduid als norovirussen). De schelpdieren
waren afkomstig uit verschillende Europese landen en bestemd voor de Nederlandse
markt. De monsters zijn genomen bij de detailhandel. Uit het onderzoek blijkt dat met
name in de winterperiode schelpdieren regelmatig besmet zijn met NLV en
Campylobacter. In de zomerperiode werd in 54 van 55 monsters schelpdieren Vibrio
spp. aangetoond. In beide perioden kon geen Salmonella aangetoond worden en het
aantal Staphylococcus aureus en E. coli bleef op een enkele monster na onder de
norm. In beide perioden werd wel Norwalk like virus aangetoond in schelpdieren. In
de winter- en zomerperiode werd in respectievelijk 39% en 17% van de monsters dit
virus gevonden. De aanwezigheid van E. coli is een indicator voor faecale
verontreiniging. In vergelijking met een zelfde onderzoek in 1999 is daarin een sterke
daling te zien. De VWA/KvW geeft aan dat de afwezigheid van E. coli wijst op
verbetering van de hygiëne bij kweek en de productie van schelpdieren. Ook de
afwezigheid van Salmonella en Staphylococcus aureus wijst hierop (VWA/KvW-Oost,
2002).
De verbetering van de hygiëne als gevolg van afwezigheid van E. coli geldt alleen voor
bacteriële besmettingen. Om de virologische veiligheid van schelpdieren te bepalen is
gericht onderzoek nodig naar humaan pathogene virussen. Zie hiervoor het
deelrapport van TNO-Voeding.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) registreert voedselinfecties en –
vergiftigingen. De gegevens zijn afkomstig van de VWA/KvW en behandelende artsen.
In het rapport over de surveillance in 2003 wordt de groep vis en schelpdieren in 8,3%
van de incidenten genoemd als het verdachte product dat een voedselinfectie of –
vergiftiging heeft veroozaakt. Dit komt overeen met het jaar 2002. Sinds het jaar 2000
is een licht dalende lijn waar te nemen in het percentage incidenten waarbij vis en
schelpdieren verdacht worden (RIVM, 2003).
Het onderzoeksresultaat van de VWA/KvW-Oost is een aanwijzing dat de hygiëne
rondom kweek en productie van schelpdieren verbetert. Indirect is dit ook op te maken
uit de surveillance van het RIVM. Vermindering van het aantal incidenten van
voedselinfecties door schelpdieren draagt bij aan de uitspraak dat de hygiëne in de
schelpdierproductie verbetert. En daarmee aan de uitspraak dat de afgelopen jaren
minder besmette partijen schelpdieren op de markt zijn gebracht. Dat nog incidenten
voorkomen hoeft niet gerelateerd te zijn aan het functioneren van het
monitoringsprogramma. Immers, het programma heeft geen invloed op de schakels
na het verzendingscentrum.
De kwaliteit van het schelpdierwater in de zomer- en wintermaanden behoeft, gezien
het veelvuldig voorkomen van Vibrio spp. en Campylobacter in schelpdieren, wel
aandacht. Er zijn geen afspraken in het monitoringprogramma gemaakt over controle
op Vibrio spp. en Campylobacter in schelpdieren. Dit neemt niet weg dat als een
potentieel gevaar voor de volksgezondheid zich voordoet, een kweker of producent

Directie Kennis/TNO Voeding

105

van schelpdieren zijn verantwoordelijkheid neemt. Deze verantwoordelijkheid wordt
nog eens extra benadrukt bij het in werking treden van de Hygiëneverordeningen.
3.2.2
Wettelijke basis monitoringprogramma
Uit de gevoerde gesprekken met de sector, VWA/RVV, VWA/KvW, VWA/CE en Directie
Visserij blijken de meningen over de wettelijke basis van het monitoringprogramma
niet eenduidig te zijn. De sector stelt dat als de VWA/RVV tijdens een controle een
overtreding signaleert, de keuringsdienst vaak geen actie onderneemt. De reden die
de VWA/RVV daarvoor zou opgeven, is dat de protocollen onvoldoende wettelijke
basis zouden hebben.
De VWA/RVV geeft aan dat het monitoringprogramma niet in een verordening van
het productschap is geïmplementeerd en daarmee geen wettelijke basis heeft. Het
monitoringprogramma is een praktische invulling van hetgeen in Richtlijn 91/492/EEG
wordt geëist van een controleregeling.
Op het moment dat de VWA/RVV signaleert dat een bedrijf niet handelt in
overeenstemming met het monitoringprogramma, kan de VWA/RVV maatregelen
treffen. Bijvoorbeeld door dit te melden bij de VWA/KvW. Indien de overtreding
dermate ernstig is dat de VWA/RVV besluit de AID in te schakelen, blijken de
problemen met de wettelijke basis.
De AID start een onderzoek als het een overtreding van een wet of verordening
betreft, bijvoorbeeld de Warenwet of een productschapverordening. De AID is hier
heel duidelijk in: een monitoringprogramma kun je niet overtreden, een wet wel. Als
de wet is overtreden, neemt de AID de zaak zeker in behandeling. Als het echter een
overtreding betreft van een regel die in het monitoringprogramma staat, ofwel
iemand heeft zich niet gehouden aan gemaakte afspraken, dan start de AID geen
onderzoek, omdat het monitoringprogramma geen wettelijke basis heeft.
Directie Visserij en de VWA-afdeling Centrale Eenheid zijn van mening dat de huidige
situatie voor de VWA/RVV en VWA/KvW geen belemmering hoeft te zijn om hun
handhavingstaken uit te voeren. De keuringsdiensten kunnen zich richten op de
regels die opgenomen zijn in richtlijn 91/492/EEG, Warenwet en
productschapsverordeningen. Wanneer de VWA/RVV bij haar toezicht een overtreding
signaleert, kan ze op basis van Richtlijn 91/492/EEG maatregelen nemen. De Directie
Visserij stelt dat de keuringsdiensten voldoende handvatten hebben om bedrijven aan
te pakken. Ze noemt drie handvatten:
1. De werking van de protocollen als afspraak tussen bedrijven in de sector, de
zogenaamde reflexwerking, kan voor de rechter voldoende basis zijn om daar
rekening mee te houden;
2. Artikel 18 van de Warenwet (per 1 januari 2005 vervangen door artikel 14 van de
Algemene Levensmiddelenverordening), een soort kapstokartikel, zegt dat het
verboden is eet- of drinkwaren te verhandelen die door hun ondeugdelijkheid de
gezondheid of veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen;
3. Wet op productaansprakelijkheid; elke primaire producent kan aansprakelijk
gesteld worden voor het leveren van ondeugdelijk voedsel.
Bevinding.
Het monitoringprogramma is niet geïmplementeerd in een productschapsverordening
of in een voorschrift van de Warenwet en heeft daardoor niet de wettelijke status die
VWA/RVV en VWA/KvW wensen. De onduidelijkheid over de juridische status is groot.
De VWA/RVV heeft voor een effectieve handhaving behoefte aan duidelijkheid over de
juridische basis van het monitoringprogramma.
Als de VWA/RVV een verzoek aan de AID richt om een overtreding in behandeling te
nemen, koppelt de AID niet vanzelfsprekend terug over de actie die zij uitgevoerd
heeft en over de eventueel geboekte resultaten. Ook als de AID besluit geen actie te
ondernemen, koppelt zij dit niet terug. Daardoor wekt de AID de indruk dat zij geen
actie onderneemt.
3.2.3
Registratiedocument
Volgens Richtlijn 91/492/EEG en Richtlijn 97/61/EG van de Raad houdende wijziging
van de bijlage van Richtlijn 91/492/EEG is het registratiedocument bedoeld om partijen
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tweekleppige weekdieren te kunnen traceren van verzendings- en zuiveringscentrum
naar plaats van herkomst (productiegebied). Tevens moet een verband gelegd kunnen
worden tussen de gegevens op het registratiedocument en elke partij die in de handel
wordt gebracht.
Voor de aanvoer van schelpdieren uit een verwatergebied naar het
verzendingscentrum kan Pvis, in overeenstemming met de VWA/RVV een permanente
vervoersvergunning afgeven. Dit is mogelijk omdat de betreffende schelpdieren niet
van eigenaar wisselen. Een voorwaarde voor het afgeven van zo’n vergunning is dat
betreffende bedrijven beschikken over een door de VWA/RVV goedgekeurd
traceerbaarheidssysteem. Bijna alle bedrijven beschikken momenteel over een
goedgekeurd systeem.
De geïnterviewde personen zijn het erover eens dat het registratiedocument zinvol is
in het kader van traceerbaarheid van partijen schelpdieren. De systematiek achter het
registratiedocument is goed, maar het functioneert alleen goed als producenten van
schelpdieren de documenten naar eer en geweten invullen.
Met name de VWA/RVV trekt de betrouwbaarheid van het bij een partij schelpdieren
behorende registratiedocument in twijfel. In werkelijkheid kan niet gecontroleerd
worden of de partij schelpdieren die opgevist is, overeenkomt met de gegevens op
het document. De producent hoeft het document niet meer aan te bieden aan de
VWA/RVV ter controle en om te voorzien van een handtekening. Het
verzendingscentrum bewaart het document tot één jaar na verkoop van de partij
schelpdieren. De VWA/RVV controleert de documenten op volledigheid tijdens haar
maandelijkse controlebezoek aan het verzendingscentrum.
Soms treft de VWA/RVV bij deze controle onvolkomenheden aan of kopieën van een
registratiedocument (op de kopie staat dan een andere partij schelpdieren
geregistreerd dan op het origineel). Dergelijke overtredingen, waarbij sprake is van
frauduleus handelen, meldt de VWA/RVV aan de AID.
Ook het feit dat geen registratiedocument nodig is als een partij schelpdieren
verplaatst wordt van een productiegebied naar een ander productiegebied, ziet de
VWA/RVV als een tekortkoming om effectief te kunnen handhaven. Een partij
schelpdieren is daarmee niet terug te traceren tot plaats van herkomst. Er is geen
controle mogelijk op de eventuele gezondheidsstatus van de betreffende partij
schelpdieren. Indien maatregelen gelden in een gebied, als bijvoorbeeld algen zijn
getraceerd, dan dient bij verplaatsing een verzaaidocument gebruikt te worden. Een
verzaaidocument is een registratiedocument specifiek voor gebruik van te verzaaien
partijen.
Bevinding.
Het belangrijkste doel van het registratiedocument is dat een partij schelpdieren
getraceerd kan worden naar plaats van herkomst. Traceren van schelpdieren lukt
alleen als het document correct en volledig ingevuld is. Dit laatste is voor de
toezichthouder moeilijk te controleren, omdat schelpdieren uiterlijk niet gekenmerkt
kunnen worden. Bij controle op verzendingscentra worden soms onvolkomenheden in
het registratiedocument aangetroffen.
Het meest effectieve moment van controle door de VWA/RVV is bij binnenkomst van
de partijen schelpdieren. Omdat de meldingsplicht is vervallen weet de VWA/RVV niet
wanneer de schelpdieren binnenkomen en kan dus niet gericht op de aanwezigheid en
inhoud van het registratiedocument controleren. Met het in werking treden van de
Algemene Levensmiddelenverordening (General Food Law (GFL)), worden alle
bedrijven in de schelpdierketen verantwoordelijk voor de traceerbaarheid van hun
product.
3.2.4
Monstername en analyseresultaten
Het Rikilt is ten aanzien van de monitoring van productiegebieden verantwoordelijk
voor de monstername tot en met rapportage en advisering. Dit instituut maakt de
planning van de monstername.
Tijdens de interviews en bij nadere bestudering van het monitoringprogramma blijkt
dat veel verschillende personen met verschillende functie, taak en/of
verantwoordelijkheid ingezet (kunnen) worden als monsternemer. Binnen het
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protocol sanitaire kwaliteit zijn de volgende monsternemers aangewezen. De
productiegebieden worden bemonsterd door de Visserijkundige Ambtenaren en de
verwatergebieden door de sector in combinatie met het Productschap Vis. De controle
in het zuiveringscentrum gebeurt door een medewerker van het zuiveringscentrum
zelf en de eindproductcontrole in het verzendingscentrum gebeurt óf door het
Productschap Vis óf door een medewerker van het verzendingscentrum zelf.
Als het inspectievaartuig van de Visserijkundige Ambtenaar ergens niet kan komen of
men heeft te laat gemeld dat boten gaan vissen, wordt de monstername van het
productiegebied overgelaten aan vissers zelf. Over de wijze van monstername worden
de vissers door het Rikilt geínformeerd. De monstername van de hangcultuur ten
slotte wordt door de producent zelf uitgevoerd.
De analyseresultaten van monsters, genomen in zuiverings- en verzendingscentra,
moeten ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde instantie. De VWA/RVV en
de VWA/KvW zeggen weinig vertrouwen te hebben in de monstername als dat door
de zuiverings- en verzendingscentra zelf uitgevoerd wordt. Een aantal bedrijven laten
meer monsters onderzoeken dan het protocol eist. De VWA/RVV en VWA/KvW stellen
dat het voor de bedrijven eenvoudig is om het meest gunstige analyserapport ter
beschikking te stellen aan de keuringsdiensten.
De keuringsdiensten, Rikilt en de Visserijkundige Ambtenaar zeggen meer vertrouwen
te hebben in de analyseresultaten als het Productschap Vis de monstername bij
verzendingscentra voor haar rekening neemt. Aangezien het hier om private monsters
gaat, stuurt het laboratorium de analyseresultaten rechtstreeks naar de
opdrachtgever.
De VWA/RVV en de VWA/KvW zouden graag zien dat het laboratorium de
analyseresultaten ook rechtstreeks naar de VWA/RVV zou sturen, zonder dat daarvoor
toestemming van het bedrijf voor nodig is.
Bevinding.
De grote verscheidenheid aan monsternemers maakt het monitoringprogramma
minder doorzichtig. Het feit dat vissers of producenten de monstername over kunnen
nemen van de Visserijkundig Ambtenaar of van het Productschap Vis, wekt de indruk
dat de monstername niet altijd onafhankelijk is. De analyse van monsters moet
uitgevoerd worden volgens strikte procedures in geaccrediteerde laboratoria. Deze
inspanning is alleen zinvol als de monstername ook betrouwbaar is. Eisen of
richtlijnen voor uitvoering van monstername kunnen hier uitkomst bieden.
3.2.5
Zuiveringscentrum
Als uit de monitoring inzake de sanitaire eisen blijkt dat een productiegebied niet
voldoet aan de A-status, wordt het gebied afhankelijk van de overschrijding tijdelijk
gesloten of gedeclasseerd. Schelpdieren die opgevist worden uit een gebied met Bstatus, moeten eerst gezuiverd worden in een zuiveringscentrum.
Dit zuiveren gebeurt in grote containers waar schoon proceswater verticaal doorheen
stroomt. De discussie die op dit moment speelt, is hoe dik de laag mosselen mag zijn,
zodat de mosselen die onderin de container liggen ook nog gezuiverd worden. De
gedachte is dat de mosselen onderin de container onvoldoende kracht hebben om de
druk van bovenliggende mosselen te weerstaan en de kleppen te kunnen openen (de
kracht van de sluitspier zou juist gericht zijn op het zo goed mogelijk kunnen sluiten
van de kleppen). Ook de kwaliteit (zuurstofgehalte) van het proceswater speelt een
rol. Het zuurstofgehalte zou onderin de container al zo laag zijn dat de mosselen
daarom de kleppen juist gesloten houden.
Volgens Productschap Vis heeft een eigen onderzoek uitgewezen dat de mosselen na
enkele dagen zuiveren wel degelijk allemaal vrij zijn van fecale coliformen.
Omdat ook de missie van de Food and Veterinary Office (FVO) in 2001 vraagtekens
plaatste bij de zuiveringstechniek in Nederland, heeft het RIVO een rapport opgesteld
waarin de parameters zijn benoemd om de efficiëntie van zuivering goed te kunnen
meten. Het Productschap Vis werkt de blauwdruk van het RIVO uit, om te
onderzoeken hoe goed de zuivering nu is.
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3.2.6
Hangcultuur
Doorgaans worden mosselen op de bodem uitgezaaid, maar ze worden tegenwoordig
ook gekweekt aan touwen of ander materiaal die in het water hangen, de
zogenaamde hangcultuur. In het Mastgat (binnen compartiment H) en ten oosten van
de Oosterscheldekering zijn een aantal locaties in gebruik door hangcultuur.
Uitbreiding van de productie is momenteel niet aan de orde, omdat hiervoor geen
vergunning wordt verleend. De drijvers waar de touwen aan hangen, worden gezien
als horizonvervuiling. Afgifte van een vergunning vindt alleen nog plaats voor
proeven die de kweek van mosselzaad met behulp van hangcultuur onderzoeken.
De hangcultuurmosselen worden op dezelfde manier gemonitord als de
bodemcultuurmosselen. Echter, de omstandigheden waarin de hangcultuurmosselen
zich bevinden, zijn zo verschillend, dat het niet vanzelfsprekend is dat het
monitoringprogramma voor beide situaties kan gelden. De reden hiervoor is dat de
mosselen uit de hangcultuur zich in de gehele waterkolom bevinden, terwijl de
reguliere kweek op de bodem plaatsvindt.
Met het oog op de voedselveiligheid is de VWA/RVV van mening dat de hangcultuur
opgenomen moet worden in het monitoringprogramma. De Visserijkundige
Ambtenaar en het Productschap Vis delen deze mening.
Juist omdat de omstandigheden waarin de mosselen van de hangcultuur zich
bevinden zo anders zijn als bij de bodemcultuur, is de sector van mening dat het
compartiment waarin beide culturen voorkomen, van elkaar gescheiden zouden
moeten worden. Als een compartiment gedeclasseerd wordt als gevolg van een
besmetting in de bodemcultuur, geldt de maatregel ook voor de hangcultuur. In dit
geval wordt de hangcultuur volgens de sector onevenredig benadeeld.
Het Rikilt geeft aan dat het gedeelte van compartiment H, waar de hangcultuur
plaatsvindt, niet over de beste waterkwaliteit beschikt. Dit komt door een beperkte
stroming waardoor vervuild water minder snel ververst wordt en door instroom van
zoet water wat vaker besmet kan zijn met fecale coliformen.
Alle geïnterviewde partijen zijn het erover eens dat eerst uit onderzoek moet blijken
op welke manier mosselen van hangcultures bemonsterd moeten worden. In het
deelrapport van TNO Voeding is ook aandacht besteed aan hangcultuur.
3.2.7
Import schelpdieren geschikt voor consumptie
De VWA/KvW en de VWA/RVV signaleren beide dat import van partijen schelpdieren
uit een productiegebied met B-status, die qua grootte geschikt zijn voor consumptie,
momenteel het grootste gevaar is voor de voedselveiligheid. De keuringsdiensten
hebben naar eigen zeggen onvoldoende grip op de import van schelpdieren, omdat
ze te weinig zicht hebben op de komst van partijen schelpdieren uit andere EUlanden. Dit is voor de VWA/RVV belangrijk om het verdere traject van de partijen te
volgen. Immers, mosselen met een B-kwaliteit moeten eerst gezuiverd worden.
Alleen Ierland en Zweden hebben een meldplicht aan de VWA/RVV als partijen naar
Nederland vervoerd worden. Andere landen die regelmatig partijen naar Nederland
transporteren, zoals Engeland, Denemarken, Duitsland en Italië, hebben die plicht
niet. De steekproefsgewijze controle is moeilijk uit te voeren, omdat vooraf niet
bekend is wanneer de partijen schelpdieren binnenkomen. Volgens de VWA/RVV
komen de vrachtwagens ook ’s nachts of in het weekend aan, tijdstippen wanneer de
controleactiviteit niet maximaal is.
De sector erkent dat partijen schelpdieren op elk moment van de dag binnen kunnen
komen. Zij vindt de controle van de VWA/RVV en VWA/KvW dan ook maar matig
georganiseerd.
Zowel de VWA/RVV als de VWA/KvW pleiten voor opname van schelpdieren in het
TRACES-systeem (de opvolger van het ANIMO-systeem). De bevoegde autoriteit van
het land van herkomst voert de nodige gegevens in dit systeem in, zodat de bevoegde
autoriteit van het land van bestemming weet wanneer een partij schelpdieren
verwacht kan worden.
Directie Visserij meldt dat import van schelpdieren uit EU-lidstaten (maar ook derde
landen) momenteel onderhevig is aan veranderende wetgeving vanuit ‘Brussel’. Het
gaat namelijk niet alleen om import van partijen schelpdieren die geschikt zijn voor
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consumptie, maar ook om partijen (halfwas)mosselen die uitgezaaid worden in de
Oosterschelde. In het laatste geval geldt andere wetgeving waarbij veterinaire en
ecologische zaken een belangrijke rol spelen. Met uitzondering van Duitse en Deense
Waddenzee is in die situatie altijd een importvergunning afgegeven aan de
ontvangende partij.
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4

Doelmatigheid monitoringprogramma

Dit hoofdstuk behandelt enkele punten die van belang zijn voor de doelmatigheid van
het monitoringprogramma. Het beantwoordt de vraag of de beschikbare financiële
middelen doelmatig gebruikt zijn. Ook gezien de aanstaande wijziging van de opzet
en organisatie van het monitoringprogramma is een volledige doorlichting niet
zinvol.
De waarnemingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn gebaseerd op informatie
uit de interviews.

4.1

Waarnemingen

4.1.1
Algemeen beeld
De controle op de kwaliteit van productie- en verwatergebieden en de controle op
aanwezigheid van toxinevormende algen en biotoxinen in water respectievelijk
schelpdiervlees zijn wettelijk voorgeschreven (zie richtlijn 91/492/EEG). Wie deze
wettelijke taken in Nederland uitvoert, is vastgelegd in het zogenaamde WOT-statuut
(Wettelijke Onderzoekstaken). Hierin is onder meer bepaald dat het Rikilt
verantwoordelijk is voor de monstername en de analyse van de monsters in het kader
van richtlijn 91/492/EEG.
De uitvoering lag altijd bij het RIVO in Yerseke, maar per januari 2004 zijn de taken
overgeheveld naar het Rikilt te Wageningen. Vanaf deze datum zijn de projectleiding
en de microbiologische activiteiten van het RIVO overgegaan naar het Rikilt. Per 2005
zal ook de chemische analyse van de biotoxinen ASP en PSP in Wageningen
uitgevoerd worden. De analyse van de biotoxine DSP blijft voorlopig bij het RIVO in
IJmuiden. Deze analyse wordt uitgevoerd met behup van een rattentest, maar zodra
hiervoor een chemische analyse beschikbaar is, gaat ook deze test naar het Rikilt.
De sector is van mening dat kwaliteitscontrole een absolute noodzaak is, maar ziet de
kosten van de monitoring wel steeds verder oplopen. De sector wijt dit aan het
decentraliseren van het laboratoriumonderzoek en aan de monopoliepositie van het
Rikilt. De analyses worden nu grotendeels in Wageningen uitgevoerd, terwijl dat
eerder allemaal in Yerseke gebeurde. Dit brengt onder meer extra transportkosten
met zich mee.
Wat betreft de monopoliepositie van het Rikilt ten aanzien van het verrichten van
analyses wil de sector de mogelijkheid krijgen om monsters bij andere goedkopere
laboratoria te laten analyseren. Zeker als de kosten in de toekomst volledig bij de
sector komen te liggen. Dit resulteert volgens de sector anders in oneerlijke
concurrentie. Ook zou de sector graag zien dat al het onderzoek weer centraal
plaatsvindt in Yerseke. Dit leidt tot kortere formele lijnen tussen laboratorium, sector,
Productschap Vis en VWA/RVV.
Het Rikilt stelt dat zij de wettelijke taak toegewezen heeft gekregen en daarmee
verantwoordelijk is voor de uitvoering van bemonstering, analyse en advisering. Dit
houdt in dat het Rikilt het fysieke onderzoek wel mag uitbesteden, maar te allen tijde
hiervoor verantwoordelijk blijft. Het Rikilt is vooralsnog niet voornemens om dit
onderzoek uit te besteden, omdat zij van mening is dat de kwaliteit beter
gegarandeerd kan worden. Analyses worden beter geborgd en geïnterpreteerd
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wanneer die fysiek in handen van dezelfde organisatie liggen. Ook komt dit de
advisering ten goede.
Het Rikilt constateert dat momenteel geen enkele rek zit in het budget voor de
monitoring. Het budget, zo’n €400.000,- in 2004, wordt hoofdzakelijk besteed aan de
monitoring. Maar ook aan het in stand houden en internationaal uitdragen van
kennis. Er zijn geen financiën beschikbaar voor extra onderzoek, herbemonsteringen,
etc. Ook kunnen vragen vanuit de sector door Rikilt minder royaal worden
beantwoord. In tegenstelling tot enkele jaren terug blijven praktische vragen over
schelpdieren, analyses, enzovoort nu liggen. Dit levert spanningen op in de
samenwerking met de sector, wat de onderlinge verhoudingen ook aangaande de
monitoring niet ten goede komt.
Het Rikilt geeft aan dat een besparing mogelijk is als producenten, onder toezicht van
Rikilt, de monsters in het Grevelingenmeer zelf zouden nemen. In de Oosterschelde
worden de monsters ten behoeve van het monitoringprogramma door de
inspectievaartuigen ‘De Kokhaan’ en de ‘De Valk’ genomen. In de Westerschelde en
Voordelta worden alleen monsters genomen indien er visserij-activiteiten zijn. Maar
dan alleen als PVis hier financiën voor heeft. In het productiegebied
‘Grevelingenmeer’ komt het inspectievaartuig ‘De Valk’ niet , terwijl daar wel oesters
gekweekt worden. Omdat het wenselijk is om de gehele bemonstering op dezelfde
dag uit te voeren, neemt het Rikilt zelf de monsters in het Grevelingenmeer. Daarvoor
huurt het Rikilt een boot van Natuur- en recreatieschap “de Grevelingen”. De kosten
daarvoor bedragen €3500,-.
4.1.2
Aantonen van DSP
Als uit tellingen van cellen van toxinevormende algen blijkt dat een actienorm is
overschreden, adviseert het Rikilt en stelt tevens voorzorgsmaatregelen voor aan het
PVis. De voorzitter van het PVis neemt in overeenstemming met de directeur
VWA/RVV het besluit over te nemen maatregelen.
Voor de DSP-vormende algen geldt een grens van 100 cellen per liter water. Dit is een
actienorm die gebaseerd is op onderzoek van het RIVO (M. Kat, 1989). In 1986 heeft
het RIVO aangetoond dat concentraties van gemiddeld 100 cellen Dynophysis
accuminata per liter kan leiden tot de vorming van biotoxinen. Indien
biotoxinevormende algen door mosselen opgenomen zijn, kunnen de schelpdieren bij
consumptie ziekteverschijnselen veroorzaken. De lage temperatuur van het
schelpdierwater speelde daar een belangrijke rol bij. Dit onderzoek heeft geleid tot de
actienorm van 100 cellen per liter en die geldt alleen in Nederland. Uit literatuur blijkt
dat Europese landen verschillende actienormen voor verschillende typeringen van
biotoxinen hanteren (Anderson et al, 2001). In Denemarken, Noorwegen en Italië
geldt bijvoorbeeld een actienorm van 1.000 cellen per liter. Noord-Ierland en
Schotland hebben een actienorm van > 100 cellen per liter.
Indien vervolgens bij intensivering van het bemonsteringsprotocol een bepaalde
hoeveelheid DSP in schelpdiervlees wordt aangetroffen, wordt het betreffende
productiegebied tijdelijk gesloten.
De sector is niet te spreken over de actienorm die Nederland hanteert bij DSPvormende algen. Zij stelt dat de vaststelling van de norm onvoldoende
wetenschappelijk is onderbouwd. Ook om concurrentieoverwegingen is de sector
voorstander van de norm die Denemarken aanhoudt.
Directie Visserij erkent dat de actienorm van 100 cellen DSP-vormende algen per liter
water misschien wel een te strenge actienorm is. De directie verwacht dat onderzoek
van het Rikilt hier duidelijkheid brengt.
Op dit moment wordt de biotoxine DSP in Nederland aangetoond middels een
rattentest. De rattentest toont aan dat DSP aanwezig is of niet (de rat krijgt wel of
geen diarree). De rattentest is semi-kwantitatief. Kwantificering is mogelijk aan de
hand van een scoringssysteem.
Het Rikilt heeft (in samenwerking met andere Europese instituten) in 2004 bij de EU
een project ingediend voor de ontwikkeling van een nieuwe test die DSP aantoont.
Deze test is een chemische analyse die het in de toekomst wel mogelijk maakt de
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hoeveelheid toxinen in het water en/of in schelpdiervlees te meten. Hierdoor kan het
Rikilt nauwkeuriger adviseren wanneer een productiegebied gesloten zou moet
worden. De schatting is dat binnen twee jaar een methode beschikbaar is die verder
gevalideerd kan worden.
Bevinding
Het is goed voor te stellen dat de sector ontevreden is met de norm van 100 DSPvormende algencellen per liter. Het RIVO heeft aangetoond dat bij deze concentratie
schelpdieren toxisch kunnen worden. Mensen kunnen ziekteverschijnselen vertonen
als ze deze schelpdieren eten. Dit onderzoeksresultaat heeft geleid tot een norm, die
alleen in Nederland geldt. Echter, het is niet duidelijk hoe de normering heeft
plaatsgevonden. Daarnaast blijkt dat in andere Europese landen een ruimere norm
geldt.
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5

Procesverloop monitoringprogramma

Dit hoofdstuk behandelt het procesverloop binnen het monitoringprogramma. Het
beantwoordt de vraag of de processen binnen het programma naar behoren
verlopen. Het richt zich op de contacten tussen de diverse bij de monitoring betrokken
instanties, op de informatiestroom tussen onderzoek, bedrijfsleven en toezichthouder
en op een onderdeel van het technisch procesverloop.
De waarnemingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn gebaseerd op informatie
uit de interviews.

5.1

Waarnemingen

5.1.1
Algemeen beeld
Het monitoringprogramma heeft, zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, structuur
gebracht in onder meer de communicatie. Het is van groot belang dat de
communicatie juist goed verloopt als een overschrijding van een norm is gemeten. Als
bijvoorbeeld het Rikilt biotoxinen in schelpdiervlees aantreft, moet volgens het
protocol het betreffende productiegebied gesloten of gedeclasseerd worden. In dat
geval stuurt het Rikilt de uitslag van de analyses, voorzien van een advies naar de
VWA/CE en het Productschap Vis (PVis). Het PVis overlegt met de VWA/CE over de te
nemen maatregelen of acties. In bijzondere gevallen, waarin de protocollen niet
voorzien wordt ook directie Visserij bij het overleg betrokken. Het PVis stelt, indien
een gebied gesloten moet worden, daartoe een besluit op. Het concept wordt nog
voorgelegd aan VWA/CE en directie Visserij. Zodra iedereen akkoord is, wordt het
besluit definitief gemaakt en wordt het ondertekend door de voorzitter van het
Productschap Vis. De voorzitter van PVis is dus degene die, in overeenstemming met
de directeur van VWA/RVV, het besluit tot sluiting van een gebied neemt. Hetzelfde
geldt als het gebied weer vrijgegeven kan worden.
Over het algemeen zijn de betrokkenen zeer tevreden met dit communicatietraject.
De acties worden nagenoeg vanzelf in gang gezet. Het PVis is tevreden over het
contact met VWA/RVV en heeft aangegeven dat zij het als prettig ervaart als VWA/CE
meedenkt in een besluitvorming. Toch vindt de VWA/CE zelf dat zij meer afstand moet
nemen bij de besluitvorming om gebieden te sluiten. VWA/CE zou alleen de voorzitter
van PVis moeten controleren op het juist uitvoeren van zijn taken. Het
medeverantwoordelijk maken van de VWA/CE in de besluiten van PVis is een
ongewenste situatie. Het hoort een volledige verantwoordelijkheid van de sector te
zijn.
Uit de gesprekken is gebleken dat er een periode is geweest dat het op tijd doorgeven
van de analyseresultaten van Rikilt naar PVis niet altijd even soepel verliep. Hierdoor
kon het Productschap de producenten niet altijd tijdig informeren. Later bleek dat het
vooral te maken had met de overgang van de laboratoriumactiviteiten van het RIVO te
Yerseke naar het Rikilt te Wageningen. Het Rikilt heeft inmiddels de procedures
aangescherpt, waardoor de gegevensstroom is verbeterd.
Over het algemeen is de sector van mening dat de informele lijnen korter zijn dan de
formele lijnen. De afstanden tussen Yerseke (bedrijven, VWA/RVV, PVis
(mosselkantoor) en RIVO), IJmuiden (RIVO, laboratorium), Wageningen (Rikilt),
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Rijswijk (hoofdkantoor PVis) en Den Haag (LNV en VWA/CE) zijn dermate groot dat
formeel overleg steeds meer tijd vraagt of dat officiële berichtgevingen de sector te
laat bereiken.
5.1.2
Het ‘sanitair overleg schelpdieren’
Het sanitair overleg schelpdieren is een overlegorgaan waarin overheid, bedrijfsleven
en toezichthouders afspraken maken over interpretatie, uitvoering en handhaving van
de relevante regelgeving en waar de bestaande regelgeving wordt afgestemd. Over
het algemeen hebben de onderwerpen een directe relatie met de productie van
schelpdieren. Het overleg is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verschillende bevoegde instanties te weten:
Ministerie van VWS, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
(VGP);
Ministerie van LNV, directie Visserij;
VWA, Centrale Eenheid;
VWA, werkmaatschappij Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Yerseke);
VWA, werkmaatschappij Keuringsdienst van Waren (Zutphen);
Rikilt / Wageningen-UR;
Productschap Vis.
Vanaf het begin van de oprichting van het sanitair overleg is de afgevaardigde van
Directie Visserij (LNV) voorzitter van dit overleg geweest. De reden hiervoor was dat
het het Ministerie van LNV de beleidsverantwoordelijkheid draagt voor de primaire
productie van schelpdieren. Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de
secundaire productie; de verwerking van het product tot aan de consument.
Met de oprichting van de VWA en deelname van deze partij in het overleg heeft deze
de voorzittershamer overgenomen.
De deelnemers vinden het sanitair overleg zinvol. Het overleg is vaak uitvoerend en
praktisch van aard en er wordt uitleg gegeven over wet- en regelgeving. Er worden
ook zaken besproken die meer structureel van aard zijn, zoals gewenste aanpassingen
van de zuiveringstechnieken en oesterputten. Het grote voordeel is dat de lijnen kort
zijn waardoor goede afspraken gemaakt kunnen worden.
Niettemin vinden de meeste deelnemers aan het overleg dat de besluitvorming juist
erg traag is en dat te weinig actie in die richting wordt ondernomen. Een besluit over
bijvoorbeeld een extra bemonsteringspunt is zo genomen. Bij onderwerpen die
juridisch gezien grotere consequenties hebben, zijn de discussies zeer uitgebreid en
resulteert niet in besluitvorming. Directie Visserij en de VWA/CE zouden
daadkrachtiger op moeten treden.
De VWA/CE is van mening dat bij punten die voor de sector ingrijpend zijn, veel
onderling overleg binnen producentenorganisaties plaatsvindt. Dit kan nodig zijn,
maar zou efficiënter kunnen. De VWA/CE heeft het voornemen om de besluitvorming
te versnellen.
Bevinding
De reacties op de vraag welke mening men heeft over het ‘sanitair overleg
schelpdieren’, zijn positief kritisch. Enerzijds vindt men het, over het algemeen, een
heel nuttig en heel zinnig overleg en anderzijds is de besluitvorming traag en levert
het weinig resultaat op. De VWA/CE heeft de voorzittershamer overgenomen van
Directie Visserij. Echter, de VWA/RVV en VWA/KvW zijn ook vertegenwoordigd in dit
overleg. Het is voor te stellen dat de balans door deze functiewijziging niet meer in
evenwicht is.
5.1.3
Advies van het Rikilt
Behalve voor de monstername en analyse is het Rikilt ook verantwoordelijk voor het
geven van advies aan het Productschap Vis en de Voedsel- en Warenautoriteit. Dit is
alleen van toepassing als er een overschrijding van een norm is. In dit advies worden
voorzorgsmaatregelen voorgesteld die overeenkomen met het protocol. Daarnaast
geeft het Rikilt in bepaalde situaties ook praktijkgericht advies.
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Tot het jaar 2000 adviseerde het RIVO regelmatig over de mogelijke komst van
toxinevormende algen in met name de Waddenzee en in het westelijk deel van de
Oosterschelde. Het RIVO deed dit met behulp van analyses naar aanwezigheid van
algencellen in watermonsters uit de Noordzee. Samen met gegevens over
waterstromingen, weervoorspellingen etc., kon een eventuele algenbloei in de
Waddenzee of in de Oosterschelde voorspeld worden. Drie meetpunten van het RIKZ
in de Noordzee en watermonsters uit de Noordzee die aangeleverd werden door
spisulavissers hadden daarmee een grote voorspellende waarde voor de sector. De
producenten konden de mosselen wegvissen, voordat ze besmet konden worden met
biotoxinen.
Echter, het monitoringsonderzoek van het RIKZ is inmiddels stopgezet. Vanwege de
voorspellende waarde voor de sector pleit het Rikilt (die de taken van het RIVO over
heeft genomen) voor een aantal meetpunten in de Noordzee. Het Rikilt erkent dat
deze monitoring geen waarde heeft voor de voedselveiligheid, maar wel veel
economische schade kan voorkomen bij de producenten.
De sector noemt de mogelijkheid om enkele bemonsteringspunten in de Waddenzee
te verplaatsen naar de waterstromen tussen de Waddeneilanden.
Bevinding.
De suggestie om, behalve de bestaande bemonsteringspunten in de Waddenzee, ook
bemonsteringspunten te plaatsen in de waterstromen tussen de Waddeneilanden die
een waarschuwing afgeven zodra (bepaalde) algen worden gesignaleerd, lijkt een
zinvol voorstel. Deze waarschuwingsfunctie is niet direct ten behoeve van de
voedselveiligheid maar specifiek ten behoeve van de kwekers en producenten. Zij
kunnen na waarschuwing besluiten om alsnog schelpdieren op te vissen en ze elders
weer uit te zaaien. Bij sluiting van een productiegebied in de Waddenzee kan op deze
manier de handel voorlopig voortgezet worden. Dit betekent ook dat de lasten van
zo’n waarschuwingssysteem door de sector gedragen zou moeten worden.
Om productiegebieden te kunnen controleren op aanwezigheid van biotoxinen en om
eventueel maatregelen te kunnen treffen blijven daar wel bemonsteringspunten
nodig.
5.1.4
Monstername op maandag of op woensdag
In het begin nam de Visserijkundige Ambtenaar, volgens de protocollen, op maandag
de monsters ter controle van de kwaliteit van de productiegebieden (aanwezigheid
van Salmonella, fecale coliformen, toxinevormende algen en biotoxinen). De monsters
werden dezelfde dag verstuurd naar het laboratorium en op woensdag werd de
uitslag bekendgemaakt. Het onderzoek naar microbiologische verontreinigingen
duurt circa 28 uur, terwijl het onderzoek naar aanwezigheid van biotoxinen 25 uur
duurt. In figuur 1 is dit schematisch weergegeven.
Indien een verhoogd aantal toxinevormende cellen wordt waargenomen, gelden in
het betreffende productiegebied aanvullende maatregelen.
Procesmatig gezien blijkt het voor de sector ongewenst om op woensdag te
vernemen dat een productiegebied tijdelijk niet bevist mag worden. Als de
producenten aannemen dat de uitslag negatief zal zijn, gaan ze op dinsdag en/of
woensdag gewoon vissen. Op woensdagmorgen worden de partijen mosselen bij de
veiling aan land gebacht. Als op dat moment de laboratoriumuitslag positief blijkt,
ontstaat er een ongewenste situatie. Als de partij mosselen niet aan de kwaliteit van
A-schelpdieren voldoet dan mag de partij weliswaar geveild worden, maar mag
daarna, zoals gebruikelijk bij mosselen van Nederlandse herkomst, niet op een
verwaterperceel uitgezaaid worden. Dit is geregeld in de Verordening
gezondheidsvoorschriften levendige tweekleppige weekdieren 2000 van het
Productschap Vis.
Om deze ongewenste situatie te voorkomen is op aandringen van de sector de
‘monsterdag’ verschoven naar de woensdag. Wanneer op woensdag de monsters
worden genomen dan is vrijdagmiddag om 14.00 uur de uitslag binnen bij het PVis
(zie figuur 1). Indien een norm is overschreden, schrijft het Rikilt aansluitend nog een
advies.
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Als een norm is overschreden waardoor één of meer productiegebieden gesloten
moeten worden, heeft het Productschap Vis maar weinig tijd om alle zaken op tijd te
regelen. Het PVis moet namelijk alle producenten tijdig inlichten over het besluit dat
genomen is. Dat kan per fax, maar aan sommige producenten, die niet over een fax
beschikken, moet het besluit toegestuurd worden per post. Om ervoor te zorgen dat
alle producenten op zaterdag officieel op de hoogte zijn gebracht dat in betreffende
productiegebieden niet gevist mag worden, moet het besluit op vrijdag voor de
laatste postzending verstuurd zijn. Producenten kunnen via de telefoon of via de email wel op de hoogte worden gebracht, maar die melding is niet rechtsgeldig.
Uit de gesprekken is gebleken dat alle betrokkenen positief zijn over de wijziging van
de dag waarop de Visserijkundig Ambtenaar de monsters neemt. Alleen het Rikilt is
minder gelukkig met de wijziging. Zowel het bedrijfsleven als de toezichthouders zien
voordelen. Iedereen is namelijk tijdig op de hoogte of in bepaalde productiegbieden
wel of niet gevist mag worden.
De reden dat het Rikilt minder gelukkig is met de wijziging komt door het feit dat als
de uitslag geen 100% duidelijkheid verschaft, een nieuwe proef ingezet moet worden.
Dit moet dan in het weekend gebeuren. Of als tijdens de eerste analyse iets fout is
gegaan, moet de proef ook opnieuw uitgevoerd worden. In beide gevallen is het
belangrijk dat op maandag, zo vroeg mogelijk, de tweede uitslag bekend wordt
gemaakt.
Bevinding.
De verplaatsing van de dag waarop de Visserijkundig Ambtenaar de monsters neemt
(van maandag naar woensdag) heeft behalve voor het Rikilt voor alle partijen positief
uitgepakt. Deze aanpassing biedt belangrijke voordelen voor de handhaving. Als een
overschrijding van een norm is gemeten, ontstaat tijdsdruk bij Rikilt maar ook bij het
Productschap Vis. Het nadeel voor het Rikilt is dat als een analyse herhaald moet
worden, dit in het weekeinde plaatsvindt.
De tijdsdruk bij het Productschap Vis ontstaat mede omdat berichtgeving over
besluitvorming via e-mail (nog) niet rechtsgeldig is. Dit zorgt ervoor dat de formele
lijnen tussen laboratorium, Productschap Vis, VWA en bedrijven nog lang zijn.
Algemene bevinding.
Tijdens de gesprekken die gevoerd zijn met de schelpdiersector en de toezichthouder
tonen de partijen weinig vertrouwen in elkaar. Beide partijen tonen ook weinig
respect voor elkaars werk. Dat uitte zich voornamelijk in de kritische bewoordingen
over de manier van werken van de andere partij en de wijze waarop men zijn
verantwoordelijkheid (niet) neemt.
De controles op bijvoorbeeld binnenkomst van partijen schelpdieren worden alleen
maar tijdens kantooruren uitgevoerd, terwijl juist ’s nachts en in het weekend veel
aangevoerd wordt. Het bedrijfsleven vindt daarom dat de controle maar matig
georganiseerd is.
Aan de andere kant hebben de toezichthouders het gevoel dat bedrijven hen continu
proberen te misleiden en dat ze de ruimte in de regelgeving misbruiken om controles
te ontwijken. Bedrijven weten ook heel goed dat het voor de toezichthouder moeilijk is
om bewijslast tegen een overtreding te verzamelen en daar wordt dan ook gebruik
van gemaakt. Er zijn situaties bekend waarbij economische belangen (handel) vóór
consumentenbelangen (voedselveiligheid) gaan.
Het bedrijfsleven heeft het gevoel dat toezichthouders controles niet consequent
uitvoeren. Grote bedrijven worden vaker en intensiever gecontroleerd dan kleinere
bedrijven en geconstateerde overtredingen resulteren nagenoeg nooit tot een procesverbaal.
In werkelijkheid komt het erop neer dat de bezoekfrequentie van de VWA/RVV afhangt
van het aantal werkdagen dat het schelpdierbedrijf actief is. Dit veschilt nogal bij de
bedrijven. Bedrijven die 2 of 3 dagen per week draaien, worden minder vaak bezocht
dan bedrijven die 6 dagen per week draaien. Ook bedrijven die in het zogenaamde
“stilligseizoen” doordraaien, worden vaker bezocht dan bedrijven die 3 of 4 maanden
stil liggen. Het protocol maakt voor de monitoring overigens geen onderscheid in de
grootte en werkdagen van een bedrijf.
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De gehele situatie zoals die zich in de dagelijkse praktijk voordoet en het feit dat de
VWA/RVV sinds kort tarieven in rekening brengt, heeft onmiskenbaar invloed op de
werkverhouding en werksfeer tussen enerzijds bedrijven in de schelpdiersector en
anderzijds de toezichthouders. Door het gebrek aan vertrouwen en respect tussen
bedrijfsleven en toezichthouder vindt ook geen gesprek plaats om mogelijke
knelpunten of problemen op te lossen.
Figuur 1

Traject van monstername en analyse door het RIKILT van schelpdieren ten
aanzien van toxische (kolom links) en microbiologische (kolom rechts)
verontreiniging.
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6

Doorkijk naar de toekomst

In dit hoofdstuk wordt in het kort een doorkijk naar de toekomst gegeven ten aanzien
van de veranderende wet- en regelgeving en wordt aandacht besteed aan een
mogelijke samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten bij het nemen of
analyseren van monsters of het gebruik van elkaars resultaten.

6.1

Samenwerking

Op korte termijn zullen taken van de uitvoering van het monitoringprogramma
overgedragen worden aan de schelpdiersector. Het is dan interessant om te
onderzoeken of een monitoringprogramma kan samenwerken of, binnen de
vastgestelde kaders, afgestemd kan worden op andere monitoring- of
onderzoeksprogramma’s. Vooruitlopend op eventueel te maken afspraken tussen
verschillende instituten is een snelle inventarisatie gemaakt van de huidige
programma’s die in Nederland lopen en mogelijk kunnen leiden tot een
samenwerking. Dit uiteindelijk met het doel dat alle partijen kunnen besparen op
materiële en immateriële kosten.
In de Nederlandse kustwateren, (Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta en de Zeeuwse
wateren) lopen veel onderzoek- en monitoringprogramma’s. Deze programma’s
hebben vaak een ander doel en/of een andere opdrachtgever. Wel maken ze vaak ook
gebruik van dezelfde monsters als het monitoringprogramma kwaliteit schelpdieren,
te weten schelpdierwater en schelpdiervlees. In het kader van kostenbesparing is het
wellicht zinvol om na te gaan of de verschillende programma’s gebruik kunnen maken
van dezelfde monsters of eventueel dezelfde monsternemers. Om een indruk te geven
van de onderzoek- en monitoringprogramma’s die in deze wateren lopen, is in
bijlage 8 een overzicht opgenomen, zonder volledig te willen zijn, met lopende
onderzoeken en monitoringprogramma’s.

6.2

Toekomstige wet- en regelgeving

De huidige Europese richtlijn 91/492/EG zal te zijner tijd komen te vervallen. Alle
onderdelen van die richtlijn zijn of worden verwerkt in de General Food Law
(algemene levensmiddelenverordening), de Hygiëneverordening en de Verordening
microbiologische criteria voor levensmiddelen.
De essentie van deze wijziging is dat de verantwoordelijkheid voor veilige productie
van levensmiddelen nadrukkelijk bij de producent wordt gelegd. Om dit richting te
geven dienen de exploitanten van levensmiddelen bijvoorbeeld een
voedselveiligheidprogramma op te stellen die gebaseerd is op de HACCP-principes.
Daarnaast moet de producent de levensmiddelen traceerbaar maken, ofwel
aantoonbaar kunnen maken van wie producten zijn ontvangen en aan wie producten
zijn geleverd.
Een toelichting op de toekomstige wetgeving wordt hierna gegeven.
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Richtlijn 91/492/EG
Vanaf 1 januari 1993 gelden in de lidstaten van de Europese Unie uniforme regels
voor het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren. Deze regels zijn
onder meer vastgesteld in de Richtlijn 91/492/EG:
“De producent moet er in de eerste plaats voor zorgen dat levende tweekleppige
weekdieren overeenkomstig de gezondheidsvoorschriften van deze richtlijn worden
geproduceerd en op de markt gebracht; de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten
hebben de taak om door controles en inspecties toe te zien dat de producent die
voorschriften naleeft”
“De bevoegde autoriteiten moeten er met name voor zorgen dat de
productiegebieden regelmatig worden gecontroleerd om te garanderen dat de
weekdieren uit deze gebieden geen microörganismen of toxische stoffen bevatten in
concentraties die als schadelijk voor de volksgezondheid worden beschouwd”
“De bepalingen die gelden voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren uit
derde landen, moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor de
productie en het in de handel brengen van communautaire producten”
General Food Law (GFL)
Vanaf 1 januari 2005 moet in Nederland de herkomst van alle levensmiddelen
achterhaald kunnen worden. De voorschriften over deze traceerbaarheid staan in de
Europese “General Food Law” (GFL). Deze voorschriften zijn van toepassing op
voedingsmiddelen, diervoeding en voedselproducerende dieren. De General Food Law
maakt de producent in het algemeen verantwoordelijk voor de veiligheid van het
voedsel dat op de markt komt. Dit komt vooral tot uiting in de volgende artikelen.
Verantwoordelijkheden: Artikel 17 van de GFL bepaalt dat exploitanten van
levensmiddelenbedrijven per 1 januari 2005 dienen te beschikken over een
voedselveiligheidssystyeem (HACCP).
In dit systeem worden alleen de bekende gevaren gecoverd. Er kunnen echter
situaties voordien waarbij de borging in het HACCP-systeem van een bedrijf faalt, of
voedselveiligheidsproblemen ontstaan door niet (h)erkende of onbekende gevaren. In
deze situaties is het noodzakelijk dat snel en slagvaardig wordt opgetreden door het
bedrijfsleven.
Verplichte traceerbaarheid en adequate etikettering: Artikel 18 schrijft voor dat
exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten beschikken over systemen en
procedures die aantonen dat ze in staat zijn aan te geven van wie producten zijn
ontvangen en aan wie producten zijn geleverd. Deze informatie wordt op verzoek aan
de bevoegde autoriteiten verstrekt. Met het oog op hun traceerbaarheid worden
levensmiddelen adequaat geëtiketteerd zodat bij een eventuele recall producten
effectief uit de markt kunnen worden gehaald.
Publiekswaarschuwing en tracering: Artikel 19, lid 1 bepaalt dat indien de exploitant
van een levensmiddelenbedrijf van mening is dat een levensmiddel niet aan de
voedselveiligheidsvoorschriften voldoet en verwacht kan worden dat consumenten
direct ernstige gevolgen ondervinden hij onmiddellijk de procedures inleidt om het
betrokken levensmiddel uit de handel te nemen. Indien het product de consument
bereikt kan hebben zal in het algemeen een publiekswaarschuwing moeten worden
uitgegeven. Tegelijkertijd dient ook de tracering in de handelsketen plaats te vinden.
Product uit de handel, autoriteiten gewaarschuwd: Artikel 19, lid 2 geeft aan dat
indien een exploitant van levensmiddelenbedrijf een product heeft verhandeld dat
niet aan de voedselveiligheidsvereisten voldoet hij procedures voor tracering in
werking moet stellen om ervoor te zorgen dat het product uit de handel wordt
genomen. Lid 3 geeft aan dat daarbij de bevoegde autoriteit dient te worden
gewaarschuwd.
Interpretatie van de wet door de VWA/CE in Nederland zegt dat een bedrijf moet
zorgen voor informatieverstrekking binnen vier uur, procedures opstelt voor
traceringsanalyse en kan aangeven hoe ze de omvang van de recall-partij bepalen.
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EU Hygiëne Verordening
Per 1 januari 2006 treedt de nieuwe EU Hygiëne Verordening in werking. Deze bestaat
uit een pakket van vijf wetgevingen. De vijf onderdelen behandelen achtereenvolgens
de hygiëne van levensmiddelen, de hygiëneregels voor producten van dierlijke
oorsprong, de officiële controle van producten van dierlijke oorsprong, de
veterinairrechtelijke voorschriften en de vervanging van 17 bestaande richtlijnen.
Daarnaast is er nog een officiële controlerichtlijn voor voedsel en diervoeders. De
richtlijn bevat een aantal aanpassingen gericht op het beter beheersen van de
voedselveiligheid en crisissituaties.
Verordening (EG) nr. 852/2004
Deze verordening omvat de algemene hygiënevoorschriften op het gebied van
levensmiddelen voor de exploitanten van levensmiddelenbedrijven (bijlage II), met de
– uitgebreidere - HACCP-verplichting (zie artikel 5) als voornaamste bepaling. Deze
verordening gaat tezijnertijd de Hygiënerichtlijn (93/43/EEG) vervangen.
Doelstelling:
De herziening van de communautaire wetgeving met betrekking tot de regels inzake
levensmiddelenhygiëne die zijn opgenomen in Richtlijn 93/43/EEG van de Raad
teneinde een allesomvattend en geïntegreerd beleid in te stellen dat voor alle
levensmiddelen geldt, van de boerderij tot de verkoop aan de consument. Dit voorstel
legt de nadruk op de vaststelling van de doelstellingen die op het gebied van de
voedselveiligheid moeten worden bereikt en belast de levensmiddelenproducenten
met de verantwoordelijkheid om de veiligheidsmaatregelen goed te keuren die ten
uitvoer moeten worden gelegd om de onschadelijkheid van de levensmiddelen te
garanderen.
Verordening (EG) nr. 853/2004
Deze verordening omvat de aanvullende specifieke hygiënevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Doelstelling:
Vaststellen van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong teneinde een hoog niveau van voedselveiligheid en volksgezondheid te
waarborgen.
Verordening (EG) nr. 854/2004
Deze verordening schrijft voor hoe officiële controles moeten worden uitgevoerd op
de naleving van de eerste twee verordeningen, en welke procedures dienen te
worden gevolgd bij de invoer van producten van dierlijke oorsprong.
Doelstelling:
Een communautair kader scheppen voor officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en specifieke voorschriften
vastleggen voor vers vlees, tweekleppige weekdieren, melk en melkproducten.
Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van
veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en
het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong.
Doelstelling:
De bescherming van de consumenten waarborgen tijdens alle fasen van de
voedselketen, "van boer tot bord", door besmetting en verspreiding van dierziekten
te voorkomen.
De voorwaarden vastleggen voor het op de markt brengen van producten van
dierlijke oorsprong en de beperkingen vaststellen voor producten afkomstig uit derde
landen of regio's waarvoor om veterinairrechtelijke redenen beperkende maatregelen
gelden.
Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel
brengen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
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oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 92/118/EEG van de Raad
en van Beschikking 95/408/EG van de Raad.
Deze richtlijn is opgesteld om te zijner tijd 17 richtlijnen over hygiëne in te trekken.
Verordening microbiologische criteria voor levensmiddelen
In deze verordening worden de microbiologische criteria opgenomen waar
levensmiddelen aan moeten voldoen. Op moment van schrijven is deze nog in
voorbereiding. Wel is duidelijk dat specifiek aandacht besteed zal worden aan levende
tweekleppige weekdieren.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In vergelijking tot het verleden heeft het monitoringprogramma structuur gebracht in
bemonstering en analyse, in actie’s en maatregelen die genomen moeten worden
zodra een overschrijding van de norm is gemeten en ten slotte in de communicatie
tussen laboratoria, bedrijfsleven en toezichthouders. De communicatie is binnen het
monitoringprogramma goed georganiseerd. Zeker als een overschrijding van een
norm is gemeten, worden acties en maatregelen als vanzelf ingezet volgens het
betreffende protocol.
In de praktijk is aangetoond dat die structuur ook functioneert en dat het heeft geleid
tot een afname van het aantal besmette partijen schelpdieren die op de markt is
gebracht. Dit is af te leiden uit onderzoeksrapporten van de Keuringsdienst van
Waren uit 2002 en van het RIVM uit 2003. In die zin heeft het monitoringprogramma
bijgedragen aan het leveren van gezonde tweekleppige weekdieren die geschikt zijn
voor consumptie.
Met het oog op de Hygiëneverordeningen die mogelijk in 2006 in werking treden, is
monitoring op aanwezigheid van Salmonella en fecale coliformen in schelpdieren
wellicht niet voldoende meer, aangezien ook humaan pathogene virussen en andere
pathogene bacteriën zijn aangetoond. Dit blijkt ook uit onderzoek van de VWA/KvW.
Bij het opstellen van een verplicht voedselveiligheidssysteem, gebaseerd op HACCPprincipes, zal hier rekening mee gehouden moeten worden. Het is aan te raden om
een risicobeoordeling van de schelpdierketen ten aanzien van de volksgezondheid uit
te voeren, zodat de belangrijkste gevaren benoemd worden.
Het ‘sanitair overleg schelpdieren’, waarin overheid, sector, onderzoek en
toezichthouder aan tafel zitten, blijkt voor alle partijen voor praktische zaken een
zinvol overleg. Het is erg positief dat alle partijen hechten aan dit overleg. Niettemin
is men vooral kritisch op de besluitvorming, met name als juridisch gevoelige
onderwerpen op de agenda staan.
De VWA is, na functiewijzigingen binnen het overleg, relatief zwaar
vertegenwoordigd in het overleg. Het is te overwegen dat het ‘sanitair overleg
schelpdieren’ een soort zelfevaluatie uitvoert. Zo kan gesproken worden over
bijvoorbeeld de samenstelling van het overleg, de taken en verantwoordelijkheden
van leden en voorzitter en kunnen heldere werkafspraken gemaakt worden waar men
op aangesproken kan worden.
Het instrument monitoringprogramma is in de praktijk goed uitvoerbaar, maar het
lijkt moeilijk te handhaven. Vooral de VWA/RVV, maar ook de VWA/KvW, heeft
problemen met de onduidelijkheid over de wettelijke basis van de protocollen. Dit is
geen goed uitgangspunt voor een effectieve handhaving.
Op het moment dat de VWA/RVV een overtreding overdraagt aan de AID, blijkt de
onduidelijkheid over de wettelijke basis. De AID kan een zaak in behandeling nemen
als een voorschrift van de wet is overtreden, maar kan dat niet als een afspraak in het
monitoringprogramma niet is nagekomen. Dit, omdat het monitoringprogramma niet
geïmplementeerd is in wetgeving.
Voor een effectieve handhaving is het belangrijk dat het monitoringprogramma ook
goed handhaafbaar is. Om dit te bereiken is het aan te bevelen dat de
keuringsdiensten (VWA/RVV en VWA/KvW) en de controledienst (AID) samen met
juristen de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van handhaving op één
lijn brengen. Daarbij hoort ook dat de drie diensten een communicatieplan opstellen,
zodat men te allen tijde op de hoogte is van elkaars activiteiten.
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Eén van de onderdelen van het monitoringprogramma dat moeilijk te controleren is,
is het registratiedocument. Om een partij schelpdieren te kunnen traceren is de
systematiek van het voorgeschreven registratiedocument goed bruikbaar. Het systeem
functioneert echter alleen goed als de producent het document volledig en correct
invult. De controle hierop is moeilijk, omdat een partij schelpdieren uiterlijk niet
herkenbaar is aan de gegevens op het bijbehorende document. Dat het
registratiedocument niet altijd goed gebruikt wordt, constateert de VWA/RVV doordat
zij soms kopieën van het document aantreft die verschillen van het origineel.
Met het van kracht worden van de Algemene Levensmiddelenverordening (General
Food Law) per januari 2005 is het aan de schelpdiersector om hier haar
verantwoordelijkheid te nemen. De bedrijven moeten zich realiseren dat
traceerbaarheid van partijen schelpdieren belangrijk is, zeker op het moment dat een
recall georganiseerd moet worden.
Partijen schelpdieren, bedoeld voor consumptie, afkomstig uit andere EU-landen
vormen een potentieel gevaar voor de voedselveiligheid. Buitenlandse schelpdieren
dienen vaak eerst gezuiverd geworden, voordat ze geconsumeerd mogen worden. De
toezichthouder heeft grote moeite om toe te zien op de correcte verloop van
behandeling van geïmporteerde schelpdieren. Dit omdat van tevoren niet bekend is
wanneer een importpartij binnenkomt, het registratiedocument niet 100%
betrouwbaar is en/of omdat hij eenvoudig misleid kan worden met analyseresultaten.
Om het toezicht op importpartijen te versterken is het advies aan de overheid de
mogelijkheden te inventariseren om schelpdiertransporten die direct bestemd zijn
voor consumptie, op te nemen in TRACES.
De verplaatsing van de dag waarop de Visserijkundig Ambtenaar de monsters neemt
(van maandag naar woensdag) heeft behalve voor het Rikilt (en soms voor het
Productschap Vis) voor alle partijen positief uitgepakt. Deze aanpassing biedt vooral
belangrijke voordelen voor de handhaving.
De werkrelatie tussen toezichthouders en de schelpdierbedrijven is gespannen. De
indruk bestaat dat beide partijen maar weinig vertrouwen in elkaar hebben en maar
weinig respect kunnen opbrengen voor elkaars werk. Zo heeft de toezichthouder door
ervaring het gevoel dat ze continu misleid wordt, zeker omdat ze weet van welke
‘mazen in de wet’ bedrijven gebruikmaken. Daarnaast drijven de schelpdierbedrijven
een miljoenenhandel, waarbij grote belangen spelen. De zorg voor gezonde levende
tweekleppige weekdieren komt dan soms in het gedrang. De schelpdierhandel
daarentegen vindt de controle van de toezichthouders maar matig georganiseerd en
weinig effectief. Het ongenoegen was bij de sector veel minder toen er nog geen
retributies geheven werden. Men realiseert zich dat controle tijd en geld kost. Dit
heeft duidelijk invloed op de wijze waarop de sector met de toezichthouder omgaat
en de VWA/RVV-controle waardeert.
Zowel de toezichthouder als de schelpdierbedrijven hebben hetzelfde doel voor ogen,
namelijk een gezonde kwaliteit schelpdieren voor de consument. In het streven naar
dit doel hebben beide partijen hun eigen verantwoordelijkheden en taken. En bij de
uitvoering daarvan hebben ze elkaar nodig.
Met het oog op de toekomst, met de veranderende wet- en regelgeving en
wijzigingen in verantwoordelijkheden is het belangrijk dat de partijen weer op elkaar
kunnen vertrouwen. Zo is de nieuwe lijn van de overheid, ‘het zorgen voor naar het
zorgen dat’, gebaseerd op het vertrouwen dat het bedrijfsleven, in dit geval de
schelpdiersector, haar eigen verantwoordelijkheid neemt. De overheid neemt meer
afstand, maar houdt toezicht op controle. Concreet betekent dit dat
schelpdierbedrijven bijvoorbeeld met een procesbeheerssysteem op basis van HACCPprincipes kunnen aantonen dat zij de productie beheersen. De VWA/RVV stemt de
controle hierop af. Daarvoor worden afspraken gemaakt tussen de bedrijven en de
toezichthouder.
Nu lijkt een uitgelezen moment dat alle betrokken partijen aan tafel plaatsnemen.
Belangrijk is dat eerst de geconstateerde problemen, knelpunten en tekortkomingen
bespreekbaar worden en vervolgens worden opgelost. De vertrouwensrelatie tussen
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de bedrijven en de toezichthouder kan verbeteren, als beide partijen het eens zijn
over de wijze waarop de toezichthouder gaat toezien op de zelfcontrole van de
bedrijven.
De producenten en handelaren zijn beducht voor toxinevormende algen en
biotoxinen in schelpdieren. Het is positief dat de sector zich inzet en mogelijkheden
aandraagt om te voorkomen dat consumenten ziek worden van schelpdieren waarin
biotoxinen zitten. Deze zorg is terecht, want consumenten hebben niet de
mogelijkheid om biotoxinen onschadelijk te maken. In het monitoringprogramma zijn
normen opgenomen voor het aantal toxinevormende algen die als een soort
actiegrens gelden, maar deze worden door de bedrijven als te streng ervaren.
Het RIVO heeft aangetoond dat schelpdieren toxisch kunnen worden bij een
concentratie van 100 DSP-vormende algencellen per liter. Dit resultaat heeft geleid tot
een actienorm, die alleen in Nederland geldt. Echter, het is niet duidelijk hoe de
normering heeft plaatsgevonden.
Eén van de ideeën die de sector noemt zijn bemonsteringspunten te plaatsen in de
waterstromen tussen de Waddeneilanden. Het is ook te overwegen om samenwerking
te zoeken met bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). Het RIKZ voert
veel monitoringprogramma’s uit, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van monsters
schelpdierwater en schelpdiervlees. Met de verzamelde gegevens worden databanken
gevuld, die veel informatie opleveren over bijvoorbeeld waterkwaliteit en
aanwezigheid phytoplankton en die trends kunnen tonen. Het is zinvol om de
mogelijkheden van samenwerking te inventariseren, maar ook het gebruik van data
behoort tot de mogelijkheden. Dit kan de kosten van het monitoringprogramma
drukken.
Het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor de uitvoering van het
monitoringprogramma is nauwkeurig afgestemd op de activiteiten die volgens het
programma uitgevoerd moeten worden. Aanvullend onderzoek of beantwoording van
vragen die buiten de directe werking van de monitoring liggen, zijn hier niet in
begroot. Ondanks de strakke budgettering ziet de sector de kosten van de monitoring
wel steeds verder oplopen. Mogelijke besparing zou gehaald kunnen worden in
samenwerking met andere monitoring- en onderzoeksprogramma’s of een
efficiëntere organisatie tijdens de monstername.
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Verklaring van gebruikte afkortingen

AID
ALV
ANIMO
ASP
DSP
EC-LNV
EG
EU
FVO
GFL
HACCP
IGZ
JAMP
LIMS
LNV
OM
OSPAR
PAK’s
PCB’s
PSP
PVis
RIKILT
RIKZ
RIVM
RIVO
RIZA
TNO
TRACES
VA
VGP
VWA/CE
VWA/KvW
VWA/RVV
VWS
WOT

Algemene Inspectiedienst
Algemene Levensmiddelenverordening
Animal Movement
Amnesic Shellfish Poison
Diahrretic Shellfish Poison
Expertisecentrum LNV
Europese Gemeenschap
Europese Unie
Food and Veterinary Office
General Food Law
Hazard Analysis Critical Control Point
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Joint Assessment and Monitoring Programme
Laboratorium Informatie Management Systeem
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Openbaar Ministerie
Oslo en Parijs Commissie
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
Paralytic Shellfish Poison
Productschap Vis
Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten
Rijksinstituut voor Kust en Zee
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek
Trade Control and Expert System
Visserijkundig Ambtenaar
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS)
Voedsel en Waren Autoriteit, Centrale Eenheid
VWA/Keuringsdienst van Waren
VWA/Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wettelijke Onderzoeks Taak
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Bijlagen
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Bijlage 1. Indeling Oosterschelde sanitaire monitoring

SCHOUWEN EN DUIVELAND

B
A

H

G

NOORD BEVELAND

F

C

THOLEN

A (OS 1) omgeving HAMMEN 181
B (OS 2) omgeving HAMMEN 100
F (OS 3) omgeving ZANDKREEK 36
G (OS 4) omgeving OSWD 17
ZUID BEVELAND
H (OS 5) omgeving MASTGAT 7
C (OS 6) omgeving OSWD 80
E (OS 7) omgeving SPEELMANSPLATEN
D (OS 8) omgeving YERSEKE BANK

D
E
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Bijlage 2. Indeling Westelijke Waddenzee sanitaire monitoring

De kaart is niet op schaal. De lijnen op deze kaart zijn indicatief. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Productschap Vis (geldt ook voor bijlage 1).
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Bijlage 3. Indeling Oosterschelde monitoring
fytoplankton en mariene biotoxines

GOEREE OVERFLAKKEE

SCHOUWEN EN DUIVELAND

WEST
NOORD BEVELAND

OOST

THOLEN

ZUID BEVELAND

De kaart is niet op schaal. De lijnen op deze kaart zijn indicatief.
Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
Bron: Productschap Vis
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Bijlage 4. Overzicht van de gestelde eisen ten
aanzien van tweekleppige weekdieren

Parameter

Eisen richtlijn 91/492/EEG

faecale coliformen

WEEKDIEREN:
A status:
< 300 faecale coliformen (fc) /
100 g vlees of
< 230 E. coli/ 100 g vlees
B status:
= 6000 faecale coliformen / 100 g
vlees of
= 4600 E. coli/ 100 g vlees
in 90 % van de monsters
C status:
= 60.000 faecale coliformen/ 100
g vlees

Salmonella

afwezig in 25 g vlees

virussen

Geen routineprocedures voor
detectie virussen, dan
gezondheidscontrole gebaseerd
op tellingen van faecale
bacteriën
Levende tweekleppige
weekdieren mogen niet in
zodanige mate zijn verontreinigd
met natuurlijke of door
milieuverontreiniging aanwezige
toxische of schadelijke
bestanddelen, als bedoeld in de
bijlage van Richtlijn 79/923/EEG,

chemische
contaminanten
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Implementatie eisen in
Protocollen
WEEKDIEREN Productiegebieden:
A- gebied:
M = < 3000/100 g
m = < 300/100 g
n = 5 (aantal monsters)
Resultaat wordt positief beschouwd
wanneer waarden worden
gevonden waarvan 1/5 groter is dan
M en/of als 2/5 groter is dan m.
B-gebied:
M = < 30.000/100 g
m = = 6.000/100 g
n = 5 (aantal monsters)
Resultaat wordt positief beschouwd
wanneer waarden worden
gevonden waarvan 1/5 groter is dan
M en/of als 2/5 groter is dan m.
C-gebied:
M = = 60.000/100 g
n = 5 (aantal monsters)
Resultaat wordt positief beschouwd
wanneer waarden gevonden
worden waarvan 1/5 groter is dan
M
WEEKDIEREN EINDPRODUCT:
< 300 fc/100 g
PROCESWATER (niet door EG
richtlijn voorgeschreven): < 14
fc/100 ml
afwezig in 25 g (mengmonster of
enkel monster)
Worden niet vermeld

Grenswaarden zijn opgenomen in
Bijlage II, paragraaf 2.2 van het
Protocol Sanitaire eisen levende
tweekleppige weekdieren.
Analysemethoden worden niet
vermeld.
In de tekst wordt in hoofdstuk 4
“Zuiveringscentra” aan deze bijlage
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Parameter

Eisen richtlijn 91/492/EEG

radionucleïdegehalten

dat de volgens de berekeningen
bij consumptie opgenomen
hoeveelheden de aanvaardbare
dagelijkse dosis (ADI) voor de
mens overschrijden of de smaak
van de weekdieren erdoor kan
worden aangetast.
Analysemethoden en
grenswaarden worden bepaald
door de Commissie
De radionucleïdegehalten mogen
niet hoger liggen dan de door de
Gemeenschap vastgestelde
maximumgehalten voor
levensmiddelen
< 80 µg/100 g
biologische methode: geen
positief resultaat
OA, DTX en PTX max. 160 µg/kg
YTX max. 1 mg/kg
AZA max. 160 µg/kg

PSP
DSP
DSP

ASP
fytoplankton
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weekdieren: = 20 µg domoic
acid/g
niet aangegeven

Implementatie eisen in
Protocollen
en paragraaf gerefereerd.

Worden niet vermeld

= 80 µg/100 g
1 mg/kg YTX
< 160 µg/kg AZA
< 160 µg/kg OA
of
DSP afwezig volgens biologische
analysemethode
< 20 mg/kg domoic acid
> 100 cellen/ l DSP vormende algen
> 100.000 cellen/l ASP vormende
algen
> 1000 cellen/l PSP vormende algen
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Bijlage 5. Overzicht van de gestelde eisen ten
aanzien van schelpdierwater

Richtlijn 79/923/EEG
Parameter eis
pH
7-9
temperatu
tempverschil veroorzaakt door lozing
ur
mag niet meer dan 2 °C boven de
temperatuur van niet-beïnvloede wateren
bedragen
kleuring
afwijking door lozing mag niet meer
bedragen dan 10 mg pt/l van de kleur die
is gemeten in niet-beïnvloede wateren
gesuspenafwijking door lozing mag niet meer
deerde
bedragen dan 30 % van het gehalte
stoffen
gemeten in niet-beïnvloede wateren
saliniteit
= 40 %,
‰
afwijking door lozing mag niet meer
bedragen dan 10 % van het gehalte
gemeten in niet-beïnvloede wateren
verzadi= 70 %,
gingsperindien afzonderlijk meting waarde
centage
minder dan 70 %, metingen herhalen,
opgeloste
één afzonderlijk meting mag minder dan
zuurstof
60 % opleveren als dit geen schadelijke
gevolgen heeft voor de ontwikkeling van
de schelpdierpopulaties
koolwater- te hoog indien:
stoffen op
- zichtbare film op wateroppervlak of
oliebasis
afzetting op schelpdieren
- schadelijke effecten voor schelpdieren
gehalogeniveau te hoog indien schadelijke
neerde
effecten op schelpdieren en larven
organische
stoffen
metalen
niveau te hoog indien schadelijke
effecten op schelpdieren en larven,
rekening houdend met synergetische
effecten.
faecale
= 300 in het schelpdiervlees en de
colibacteri
vloeistof binnen de schelp
ën
(wordt gegeven als richtwaarde, niet als
bindende waarde)
stoffen
concentratie lager dan die welke de
nadelig
smaak van de schelpdier kan wijzigen
voor
smaak
saxitoxine
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Implementatie eisen in
Protocol
7,5-9
verhoging mag niet meer dan 2
°C bedragen tov de natuurlijke
waarde
idem
idem
idem

> 7 mg O2/l, opmerkingen over
afzonderlijke metingen worden
niet genoemd.

idem

idem

idem

< 3 thermotolerante faecale
coliformen/ ml vlees- en
lichaamsvocht
idem

wordt niet genoemd
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Bijlage 6. Onderliggende data relatie
besmettingsgraad en kans op signalering

Tabel 1. Signaleringskans in relatie tot besmettingsgraad Salmonella

Besmettingsgraad
Signalering
(lambda)
s-kans (p)
0,2
0,181
0,4
0,330
0,6
0,451
0,8
0,551
1
0,632
1,2
0,699
1,4
0,753
1,6
0,798
1,8
0,835
2
0,865
Tabel 2. Kansen op signalering binnen respectievelijk 1, 2, 3, … 10 controles
lambda
0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

P1
0,010
0,095
0,181
0,259
0,330
0,393
0,451
0,503
0,551
0,593
0,632
0,667
0,699
0,727
0,753
0,777
0,798
0,817
0,835
0,850
0,865

P2
0,020
0,181
0,330
0,451
0,551
0,632
0,699
0,753
0,798
0,835
0,865
0,889
0,909
0,926
0,939
0,950
0,959
0,967
0,973
0,978
0,982
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P3
0,030
0,259
0,451
0,593
0,699
0,777
0,835
0,878
0,909
0,933
0,950
0,963
0,973
0,980
0,985
0,989
0,992
0,994
0,995
0,997
0,998

P4
0,039
0,330
0,551
0,699
0,798
0,865
0,909
0,939
0,959
0,973
0,982
0,988
0,992
0,994
0,996
0,998
0,998
0,999
0,999
0,999
1,000

P5
0,049
0,393
0,632
0,777
0,865
0,918
0,950
0,970
0,982
0,989
0,993
0,996
0,998
0,998
0,999
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

P6
0,058
0,451
0,699
0,835
0,909
0,950
0,973
0,985
0,992
0,995
0,998
0,999
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

P7
0,068
0,503
0,753
0,878
0,939
0,970
0,985
0,993
0,996
0,998
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

P8
0,077
0,551
0,798
0,909
0,959
0,982
0,992
0,996
0,998
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

P9
0,086
0,593
0,835
0,933
0,973
0,989
0,995
0,998
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

P10
0,095
0,632
0,865
0,950
0,982
0,993
0,998
0,999
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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Bijlage 7. Genomen maatregelen in 2002, 2003 en 2004

Deze bijlage toont een samenvatting van de genomen maatregelen naar aanleiding van overschrijding van normen. De tabellen geven over de jaren
2002, 2003 en 2004 (tot 1 oktober) weer in welk schelpdier een norm werd overschreden, wat de oorzaak was, welk productiegebied en/of welk
compartiment het betrof, welke maatregel genomen werd en hoelang deze maatregel gold.
Deze tabellen zijn opgesteld door Productschap Vis.
Tabel 1

Samenvatting van de genomen maatregelen in 2004 (tot 1 oktober).

schelpdier

productiegebied

compartiment/
kombergingsgebied

oorzaak

periode inwerkingtreding

Mosselen
Mosselen
Oesters

Oosterschelde
Oosterschelde
Grevelingenmeer

H
B
-

Fecale coliformen 07.02.04 00.00
Fecale coliforment 24.07.04 00.00
DSP algen
14.08.04 00.00

13.02.04 24.00
31.07.04 00.00
28.08.04 00.00

Mosselen

Oosterschelde

H

Fecale coliformen

28.08.04 00.00
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21.08.04 00.00

opmerkingen
2 weken maatregelen, oorzaak
geen uitgebreide monitoring bij
overschrijding, enkel periodieke
monitoring.
-

Tabel 2

Samenvatting van de genomen maatregelen in 2003

schelpdier

productiegebied

compartiment/
kombergingsgebied

oorzaak

periode inwerkingtreding

Mosselen
Oesters
Mosselen

Oosterschelde
Grevelingenmeer
Westelijke Waddenzee

D3
Wad I (Noord) en
Wad II (Midden)

Fecale coliformen
DSP algen
DSP algen

12.02.03 00.00
15.07.03 00.00
01.08.03 00.00

28.02.03 00.00
06.08.03 00.00
15.08.03 00.00

Oesters
Mosselen
Oesters

Grevelingenmeer
Oosterschelde
Oosterschelde

D3
Put 166 van oesterput 14

DSP algen
Fecale coliformen
Fecale coliformen

08.10.03 16.00
07.11.03 00.00
07.11.03 00.00

16.10.03 00.00
14.11.03 00.00
14.11.03 00.00
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opmerkingen

Komt overeen met
kombergingsgebied
Vliestroom

Tabel 3

Samenvatting van de genomen maatregelen in 2002

schelpdier

productiegebied

compartiment/
kombergingsgebied

oorzaak

periode inwerkingtreding

Oesters
Spisula/Ensis
Mosselen en
kokkels
Oesters
Oesters
Oesters
Oesters
Mosselen
Mosselen
Oesters
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen

Grevelingenmeer
Visserijzone
Waddenzee en Eems

-

DSP algen
ASP algen
ASP algen

25.04.02 00.00
26.04.02 00.00
26.04.02 00.00

06.05.02 13.00
29.05.02 00.00
29.05.02 00.00

Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Grevelingenmeer
Westelijke Waddenzee
Oosterschelde
Westelijke Waddenzee
Westelijke Waddenzee

Put 161 van oesterput 14
Put 160 van oesterput 14
Put 136 van oesterput 13
Put 114 van oesterput 12
H
H
Wad I (Noord )
H (deel verwatergebied)
Wad I (Noord)
Wad II (Midden)

Fecale coliformen
Fecale coliformen
Fecale coliformen
Fecale coliformen
ASP algen
Fecale coliformen
ASP algen
DSP algen
Fecale coliformen
DSP algen
DSP algen/toxine

29.05.02
29.05.02
29.05.02
29.05.02
29.05.02
14.06.02
17.06.02
14.08.02
20.08.02
23.08.02
24.08.02

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

31.05.02 16.00
31.05.02 16.00
31.05.02 16.00
31.05.02 16.00
30.05.02 12.00
20.06.02 24.00
25.07.02 00.00
22.08.02 00.00
26.08.02 00.00
04.09.02 12.00
24.10.02 24.00

Visserijzone boven
Hoek van Holland
Groninger Wad
Wad III (Zuid)
Wad I (Noord)
Wad III (Zuid)
C
D1

DSP algen

24.08.02 00.00

01.11.02 00.00

Fecale coliformen
DSP algen
DSP algen
DSP algen
Fecale coliformen
Fecale coliformen

24.08.02
29.08.02
06.09.02
12.09.02
21.09.02
21.09.02

30.08.02
04.09.02
10.10.02
21.09.02
25.09.02
25.09.02

Spisula/Ensis Visserijzone
Kokkels
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Oesters

Oostelijke Waddenzee
Westelijke Waddenzee
Westelijke Waddenzee
Westelijke Waddenzee
Oosterschelde
Oosterschelde
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00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

24.00
14.30
24.00
00.00
24.00
24.00

opmerkingen

DSP toxine aangetroffen
18.09.02 – 23.09.02

Vervolg tabel 3
schelpdier

productiegebied

compartiment/
kombergingsgebied

oorzaak

periode inwerkingtreding

Mosselen
Mosselen
Mosselen

Oosterschelde
Westelijke Waddenzee
Westelijke Waddenzee

DSP algen
DSP algen
DSP algen/toxine

03.10.02 00.00
17.10.02 00.00
05.11.02 13.00

09.10.02 12.00
01.11.02 00.00
19.12.02 14.00

Mosselen

Westelijke Waddenzee

DSP algen/toxine

06.11.02 13.00

19.12.02 14.00

Mosselen

Westelijke Waddenzee

Westelijke deel
Wad I (Noord)
Wad I (Noord) deel
Oostrom 1,1A en 1B
Wad I (Noord) m.u.v.
Oostrom 1,1A en 1B
Wad II (midden)

DSP algen/toxine

06.11.02 13.00

04.12.02 12.00

Mosselen

Oosterschelde

Westelijk deel

DSP algen/toxine

06.11.02 13.00

04.12.02 12.00

Mosselen

Westelijke Waddenzee

Wad III (Zuid)

DSP algen/toxine

13.11.02 14.00

04.12.02 12.00

Kokkels

Oostelijke Waddenzee

Friese Wad

DSP algen/toxine

13.11.02 14.00

04.12.02 12.00

Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen
Mosselen

Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde
Oosterschelde

YB 717 vak 13 en 14 van D3
YB 767 vak 1 en 3 van D3
YB 769 vak Bo 3 van D3
YB 409 val Nbo 3 van D3
YB 366 vak 4 van D3
YB 223 vak 20 en 21 van D3
YB 174 vak 29 van D3
YB 467 vak A van D3
YB 410 vak Nbe 6 van D3

DSP
DSP
DSP
DSP
DSP
DSP
DSP
DSP
DSP

14.11.02
14.11.02
14.11.02
14.11.02
15.11.02
15.11.02
15.11.02
15.11.02
21.11.02

05.12.02
05.12.02
11.12.02
18.12.02
18.12.02
05.12.02
11.12.02
11.12.02
18.12.02

toxine
toxine
toxine
toxine
toxine
toxine
toxine
toxine
toxine
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14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
15.00
14.00
14.00
14.00

opmerkingen

DSP toxine aangetroffen
05.11.02 –18.11.02
DSP toxine aangetroffen
05.11.02 – 18.11.02
DSP toxine aangetroffen
11.11.02 – 20.11.02
DSP toxine aangetroffen
06.11.02 – 20.11.02
DSP toxine aangetroffen
13.11.02 - 18.11.02
DSP toxine aangetroffen
13.11.02 –18.11.02

Bijlage 8. Overige onderzoekprogramma’s

In de Nederlandse kustwateren, (Waddenzee, Noordzeekust, Voordelta en de Zeeuwse
wateren) lopen veel onderzoek- en monitoringprogramma’s. Deze programma’s
hebben vaak een ander doel en/of een andere opdrachtgever. Wel maken ze vaak ook
gebruik van dezelfde monsters als het monitoringprogramma kwaliteit schelpdieren,
te weten schelpdierwater en schelpdiervlees. In het kader van kostenbesparing is het
wellicht zinvol om na te gaan of de verschillende programma’s gebruik kunnen maken
van dezelfde monsters of eventueel dezelfde monsternemers. Om een indruk te geven
van de onderzoek- en monitoringprogramma’s die in deze wateren lopen, volgt
hieronder een overzicht.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Monitoring van de bacteriologische kwaliteit van water gebeurt in het kader van
het EU-besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren. Hierin
wordt een paragraaf gewijd aan schelpdierwater. Het RIKZ bemonstert eenmaal
per kwartaal schelpdierwater en mosselen en kokkels. De monsters worden
onderzocht op aanwezigheid van colibacteriën
In het kader van hetzelfde EU-besluit voeren het RIKZ en het RIZA een
fytoplanktonmonitoring uit. In de zoute wateren is daarvoor een meetnet van 31
locaties beschikbaar. Op deze locaties neemt Rijkswaterstaat in de winter één keer
per maand en gedurende de rest van het jaar tweemaal per maand
watermonsters.
Op dezelfde locaties neemt Rijkswaterstaat ook watermonsters ten behoeve van
monitoring van nutriënten (stikstof, fosfaat, etc.). Voor monitoring van organische
microverontreinigingen worden monsters genomen van zowel oppervlaktewater,
zwevend stof, sediment en organismen. Het gaat hier om analyse naar
aanwezigheid van onder meer residuen van bestrijdingsmiddelen, PAK’s, PCB’s en
dioxines. Afhankelijk van de locatie neemt men wekelijks, tweewekelijks of
maandelijks watermonsters.
Voor de ecotoxicologische monitoring neemt Rijkswaterstaat in haar meetnet één
keer per jaar monsters van onder andere mosselen. In de mosselen wordt de
concentratie aan metalen, PCB’s en PAK’s gemeten en het bio-effect wordt
onderzocht (effect van deze stoffen op het organisme, bijvoorbeeld voortplanting,
ziekte, etc.).
Nederland neemt deel aan het Joint Assessment and Monitoring Programme
(JAMP) van de Oslo en Parijs Commissie (OSPAR). Om de kwaliteit van kust- en
zeewater te verbeteren zijn allerlei maatregelen genomen. Om het effect van deze
maatregelen te kunnen beoordelen, voeren de landen jaarlijks een
monitoringprogramma uit. Nederland richt zich vooral op de monitoring van de
biologische en chemische kwaliteit van het kustwater, Waddenzee, Zeeuwse delta,
en de monding van de Nieuwe Waterweg. Hiervoor worden watermonsters
genomen om de aanwezigheid te analyseren van metalen, nutriënten, pesticiden
en fytoplankton. Daarnaast worden mosselen geanalyseerd op aanwezigheid van
ziekten, metalen, PCB’s en PAK’s. De te bemonsteren mosselen worden opgevist in
de Westerschelde, Voor-Delta en Eems-Dollard.
In opdracht van het ministerie van LNV, directie Visserij wordt jaarlijks een
onderzoek uitgevoerd naar ziekten, plagen en mortaliteit in de
schelpdierbestanden van het Grevelingenmeer en de oosterschelde. Deze
wettelijke taak wordt uitgevoerd door het Vis- en schelpdierziektenlaboratorium
van CIDC-Lelystad. De bemonstering wordt uitgevoerd door de
inspectievaartuigen “Valk” en “Kokhaan” van Directie Visserij.

Directie Kennis/TNO Voeding
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