Risico's dierplagen in de logistiek
zwaar onderschat
De HACCP-riclztlijnen voor bewaking van de voedselveiligheid
blijken ten ene male ontoereikend om plaagdieren te weren en
tijdig te signaleren tijdens het logistieke traject. De branche
weet zich van de prins geen kwaad. Maar het bedrijfsleven
ziet zich geconfronteerd met de schadelijke (en kostbare!)
gevolgen ... H.B. Scharp, directeur KAD Wageningen, pleit o.a.
voor een veel scherpere preventieve controle en doet de oude,
vertrouwde /zouten pallet in de ban.
VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK
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Een fabrikant van diervoeders krijgt een partij granen en
cichorei binnen die aangetast blijkt te zijn. De partij is geleverd door een distributeur die de halffabrikaten in opslag
heeft. Het bestrijdingsbedrijf dat wordt ingeschakeld, constateert mijten en adviseert om de complete partij te klampgassen. De Inspectie Milieu Hygiëne (VROM), die hier een
vergunning voor moet afgeven, stelt zulke kritische vragen
dat het bestrijdingsbedrijf KAD Wageningen als onafhankelijke partij inschakelt om aan te tonen dat de partij inderdaad met mijten besmet is.
Bij de inspectie in het logistieke bedrijf worden monsters
genomen. Mijten worden er niet aangetroffen; maar wel talloze insecten , verspreid over de (overigens opvallend schone) loods. Hoe zijn die insecten binnengekomen? Voor het
antwoord op die vraag komen een heleboel partijen in aanmerking. Waren de insecten al aanwezig in de loods
(bijvoorbeeld in een andere partij) voordat de granen en
cichorei arriveerden? De logistieke dienstverlener blijkt zich
van geen kwaad bewust; h{j beroept zich op de richtlijnen
van de officiële Hygiënecode voor het transport, de opslag
en distributie van levensmiddelen. Zaten de insecten soms
al in de partij zelf? De producent ontkent; hij is onlangs
gecertificeerd volgens de ISO-9001 normen voor kwaliteitsborging en wast z'n handen in onschuld. Heeft zich een
besmetting tijdens het transport voorgedaan? De chauffeur
is bij de belading niets bijzonders opgevallen; tijdens zijn rit
heeft hij de gebruikelijke losadressen aangedaan. Over de
aansprakelijkheid voor de schade en de bestrijdingsactie
ontstaat een discussie waar men niet uit komt. Niemand
kan namelijk aantonen dat de partij nog schoon was toen
die het pand verliet.

HOE Z O : KETENBEHEERS I NG!?
Dit voorbeeld uit de recente praktijk staat niet op
zichzelf. Scharp: "Er bestaat een mooie kreet waarmee de beheersing van de fysieke goederenstroom
van producent tot eindgebruiker wordt getypeerd:
supplychainmanagement. Daarmee wordt het regelen bedoeld van alle inkomende en uitgaande goederenstromen. In de IT-implementatie ervan wordt
miljoenen geïnvesteerd. Goederen kunnen tegen-

woordig van minuut tot minuut getraceerd worden.
Maar maatregelen die moeten voorkomen dat het
voedsel verontreinigd raakt met plaagdieren of dat
de verpakking aangetast wordt, horen daar kennelijk niet bij. Ik vraag mij zelfs af hoe beheersbaar de
voedselveiligheid überhaupt is, bij een veelvuldigde
op- en overslag. Er zijn steeds meer schakels betrokken bij de verwerking van grondstof tot eindproduct. Deze tussenschakels realiseren zich nauwelijks
hoe risicovol hun positie is. Dat gebeurt pas zodra ze
met schadeclaims geconfronteerd worden."

GOEDERENVERVOER : HOOG-RISICO
Logistieke dienstverleners zijn voor dierplagen te
beschouwen als hoog-risico bedrijven. Fabrikanten
besteden hun transport en opslag steeds meer in
clusters uit en leggen de functie van de groothandel
in handen van hun logistieke partner. Eén logistieke
dienstverlener verzorgt vaak voor meerdere bedrijven tegelijk de distributie van gelijksoortige productgroepen. (Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse
toelevering van supermarktketens en weidewinkels.)

Deze wijze van werken is efficient en milieuvriendelijk (met dezelfde oplegger worden de producten
van verschillende toeleveranciers in 1 keer uitgeleverd), maar maakt onbedoeld het risico van
besmetting tijdens de gezamenlijke op- en overslag
dramatisch hoog. En dan hebben we 't nog niet
eens gehad over het gevaar van besmetting in overpaksituaties.
·

ZAND IN DE OGEN
De komst van overkoepelende richtlijnen voor toepassing van de HACCP-normen, heeft bij velen zand
in de ogen gestrooid. Voldoen aan de Hygiënecode
lijkt immers het beste antwoord.
Wat zegt die Hygiënecode eigenlijk? Welgeteld 1/4
pagina uit het dikke handboek is besteed aan de
ongediertebestrijding. Citaat:

"Het transport-, opslag- en distributiebedrjjf
moet regelmatig gecontroleerd wor den op de
eventuele aanwezigheid van ongedierte om
vast te stellen dat ze afwezig zijn. Door goede
reiniging en desinfectie kan ongedierte veelal
geweerd worden. Laat het ongedierte alleen
verdelgen als ander methoden van ongediertewering niet meer werken en het dus echt
noodzakelijk is. Het uitvoeren van de verdelging moet gebeuren door vakkundige mensen
die op het hoogte zijn van de gevaren voor de
gezondheid van de mens en de voedselveiligheid van producten. Bestrijdingsmiddelen zjjn
te herkennen aan een doodskop• op de verpakking. Alleen toegelaten middelen mogen
worden gebruikt. "

LEVERING: JUST IN TIME
CONTROLE : ALL THE TIME
Scharp toont zich bezorgd over de
geringe aandacht voor de risico's van
dierplagen in de logistieke keten
van voedingsmiddelen. "Op tijd
leveren, daar draait alles om. Men
gunt zich de tijd niet voor waakzaamheid en voelt zich veilig door te
schermen met keurmerken. Procedureel
is er voor de preventieve zorg echter nauwelijks iets geregeld. Voldoen aan de HACCP-normen
zegt op dit vlak weinig tot niets. Een kwaliteitskeurmerk als ISO-9000 handelt over de randvoorwaarden, maar stelt geen inhoudelijke eisen aan de veiligheid en hygiëne."

PLEIDOOI VOOR PREVENTIEVE ZORG
De summiere omschrijving over ongedierte in de
Hygiënecode voor de logistieke branche is niet
uniek. De aandacht in de meeste Hygiënecodes voor
de voedselindustrie beperkt zich tot de signalering
en bestrijding. Wat volgens KAD Wageningen nodig
is, is de stap die hieraan vooràf gaat: een goed
gestructureerde vorm en invulling van preventieve
controle. Zoiets gaat -zoals alle goede dingen trouwens- in drieën:
1. INGANGSCONTROLE

Binm:nkomende goederen moeten niet alleen
gecontroleerd worden op aantal, maar ook op conditie. Direct bij ·aankomst worden monsters genomen; de bevindingen horen te worden·teruggekoppeld naar de betreffende toeleverancier en er moet
duidelijkheid bestaan over wie verantwoordelijk is
en toezicht houdt. Bij twijfel: goederen geïsoleerd
houden van de andere!

WAARSCHUWING!
2. MONITORING

De richtlijnen blijken dusdanig algemeen
van aard, dat ze even véél- als nietszeggend zijn. Een waarschuwing is
daarom op zijn plaats. Scharp:
"Ondernemers in het goederenvervoer denken erop te kunnen
vertrouwen dat zij, door te
werken volgens de goedgekeurde Hygiënecode uit hun
branche, voldoende maatregelen genomen hebben om
de voedselveiligheid te waarborgen. Dat is een groot misverstand. Plaagdierpreventie en
-bestrijding kan en mag je niet
afdoen met reiniging en desinfectie. 'Superschone' loodsen kunnen
vergeven zijn van stofluizen, voorraadaantasters (rijstmeelkevers, broodkevers, Yruchtmotten), mijten en huismuizen. Daar komt bij dat
toepassing van insectiden geen enkele -zin heeft als
de oorzaak niet wordt weggenomen."
• Bedoeld wordt: doodshoofd of Andreaskrui s

Er zullen regels moeten komen om voedselvoorraden met een lagere omloopsnelheid (en
dus langere opslagtijd) in vaste cycli te
onderzoeken. Om de organisatie scherp
te houden kunnen onaangekondigde
audits door een onafhankelijke
derde-deskundige goed werk doen.
Voordat bij vertrek het sein op
groen wordt gezet, moet de verzender zich ervan vergewissen dat de
partij onbesmet is.
3. DESKUNDIGHEID

De binnen de organisatie verantwoordelijken horen voldoende kennis in
huis te hebben om (de gevaren van)
plaagdieren tijdig te onderkennen en maatregelen te nemen. Doordat allerlei schakels de
goederenstroom in bewerking hebben, is op veel
verschillende plekken inzicht nodig. Het volgen van
een erkende opleiding (SVO)
p a g.6
is geen overbodige luxe.
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PIJNPUNTEN IN DE PRAKTIJK
Inventarisatie van de meest voorkomende misstanden
in het HACCP-verkeer van voedingsmiddelen.

► HOUTEN PALLETS MOESTEN
VERBODEN ZIJN
Als er iets is ingeburgerd in de transportwereld,
dan is het wel het gebruik van houten pallets.
Vaak vervaardigd van 'waaibomenhout' en -als ze

◄◄◄

► DE NEGATIEVE FACTOR TIJD

Voedselpartijen zoals cacaobonen blijven vaak
lang in opslag, in afwachting van een hogere
marktprijs voor de handel. Van monitoring tussentijds is zelden sprake. De partij ligt dáár opgeslagen, waar die het minste 'in de weg' ligt. En
dus: uit het zicht. De 'hel' breekt pas los wanneer
op het moment van uitlevering de partij aangetast blijkt te zijn.

► BEPERKTE ROL VAN HET
BESTRIJDINGSBEDRIJF
even niet in gebruik zijn of retour gekomen zijnbuiten opgestapeld, waar ze bloot staan aan weer
en wind. Vochtig hout is door schimmelvorming
een ideale voedingsbodem voor stofluizen
(Psocoptera) en schimmelmijt (Typophagus sp.).
Dikke papieren zakken en jute balen trouwens
ook. "Goedkoop" verpakkings- en opslagmateriaal kunnen een enorme schadepost zijn.
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► PALLE~ S OP DE VERKEERDE PLEK
Pallets pal tegen de muur plaatsen zodat ze steun
hebben. Dat is vragen om moeilijkheden. Het
belemmert je in de mogelijkheden om steekproeven te kunnen nemen, en het biedt knaagdieren
en insecten ideale schuilplaatsen, nestelruimte en
vluchtroutes. Pallets op elkaar stapelen is ook zo'n
ingesleten gewoonte, die het gevaar van besmetting alleen maar vergroot.

► GASSEN HELPT NIET

De adviserende rol van het ongediertebestrijdingsbed rijf komt zelden tot zijn recht. Vaak
beperkt het cont(r)act zich tot een periodieke
knaagdiercontrole aan de hand van lokdozen en
vallen. De vraag is of zo'n controle zinvol en volledig is in een omgeving met bijvoorbeeld een
veel te hoge luchtvochtigheid. En vindt er wel
voldoende registratie plaats?

► AANBESTEDEN IS EEN SLECHTE
MANIER VAN UITBESTEDEN
De summiere rol van het bestrijdingsbedrijf is
niet alleen de bedrijfstak te verwijten. Het is de
opdrachtgever zelf, die zich in zijn offerte-aanvraag vaak te afwachtend opstelt en die concurrerende prijzen vergelijkt zonder vooraf een degelijk raamwerk met minimale eisen te formuleren.

► DE LOGISTIEKE PARTNER:
LEEK OF GEWOON MAKKELIJK?

Het is een wijdverbreid misverstand dat een schip
waarvan het ruim gegast is, automatisch insectenvrij is. Is de temperatuur tijdens het transport
voortdurend onder de 5°C gebleven (hetgeen
voor vrachten vanuit de Oostzee heel gebruikelijk
is), dan heeft de gassing geen enkel effect gehad.

Vraag 1: Is het terecht dat de logistieke dienstverlener terugvalt op de Hygiënecode van zijn branche terwijl hij zichzelf maar al te graag als ketenregisseur ziet? Vraag 2: Is hij in staat om de plaagdiergevoeligheid van bepaalde productgroepen te
onderscheiden en zelfstandig maatregelen te
nemen?

► KLIMAAT WORDT NIET BEHEERST

► CONTROLE AFBOUW: GOED MAAR

'Koel' en 'droog' zijn de twee pilaren waarop
plaagdier-preventiebeleid hoort te rusten. Voldoende ventilatie draagt ook bij aan een goede
preventie. Maar hoeveel grip is op de klimatologische omstandigheden mogelijk als los- en laadplaatsen voortdurend in beweging zijn?

TE LAAT
Nieuwe terminals en loodsen inspecteren op het
moment dat de afbouw plaatsvindt, is weliswaar
nuttig maar eigenlijk veel te laat. Een goede ongediertewering begint op de ontwerptafel, met een
omgevingsanalyse en een doorlichting op risicofactoren.

