Een dag op stap
met de controleur
De Keuringsdienst van Waren (KvW) is er
om de consument te beschermen tegen
onveilige levensnûddelen en onveilig 'nonfood'. Product- en voedselveiligheid worden
steeds belangrijker. De KvW hee~ er de han- ..
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den vol aan. Niet in de laatste pl(!ats omdat
ook zij in het veld regelmatig worden geconfronteerd met de gevolgen van ondeugdelijke
dierplaagbestrijding. De redactie van DIERPLAGEN Informatie ging een dag met de
controleur up stap. Hier volgt een verslag.
CONTROLEUR
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A.W.H. Berg, controleur,
staat er op zijn visitekaartje.
Arno Berg, levensmiddelentechnoloog van huis uit
heeft alle reorganisaties en
fusies van de Keuringsdienst
van Waren van nabii meegemaakt. Ook de tijd toen
de
Keuringsdienst
van
Waren
nog
Inspectie
Gezondheidsbescherming,
Waren & Veterinaire Zaken
heette. Hij heeft zijn werkterrein in de Joop der jaren
zien verschralen. "Vroeger
keurde ik alles. Daarna kreeg
ik de complete zuivel onder mijn hoede, en nu doe
ik alleen de (super)markten, de horeca in mijn
rayon en de veterinaire bedrijven (slagers, poeliers,
vishandel). Voor EG-erkende slagers doen wij het
zogenaamde tweedelijns toezicht. Dat wil zeggen
dat wij toezien op het werk van de Rijksdienst voor
de Keuring van Vee en Vlees, onderdeel van het
ministerie van Landbouw, die op hun beurt toezien
op de zelfslachtende slagers. Overal waar de RVV
vlees keurt, komen wij ook", verklaart Berg. "Maar
voor ons telt slechts één overweging: is er gevaar
voor de volksgezondheid? Om die reden is bijvoorbeeld de MKZ voor ons geen punt van bemoeienis
omdat die ziekte niet op de mens kan overslaan."
Het is een gecompliceerd wereldje, dat van de keuring van vee en vlees en de controle daarop, zo zal
later die dag ook blijken.

Ziet de één de ander niet als pottenkijker? Er zijn
tenslotte twee verschillende ministeries in het
geding. Arno Berg: "Ik weet dat er wel eens in die
termen over wordt gedacht, maar voor mij is die
dubbele constructie geen enkel probleem. Het lijkt
me vooral nuttig dat landbouwbelang gepaard gaat
met het specifieke belang van volksgezondheid.
Mensen kunnen wel eens fel zijn op de hygiëne bij
de slager, terwijl ze aan hun eigen aanrecht het niet
zo nauw nemen met het scheiden van groenten,
vleessoorten en keukengerei. En juist dat gerommel
kan een haard van besmetting zijn."
Sinds begin van dit jaar
is de Nederlandse Voed-

sel Autoriteit (NVA) in
oprichting. Een initiatief om landbouw-,
milieu- en volksgezondheidsbelangen op liet
gebied van de voedselveiligheid
beter
te
stroomlijnen. Daaronder
valt ook een gecombineerde aanpak
van dierplaagpreventie. Het thema
van de Nationale Roi1de Tafel
Conferentie die op 18 juni in
Zoetermeer gehouden wordt.

MENTALITEIT
Arno Berg voelt zich controleur in hart en nieren.
"Wat ik doe is het controleren van de mentaliteit
van de ondernemers in mijn regio. Moet ik een
bekeuring uitschrijven, dan vind ik dat ik 'm moet
kunnen verkopen. Een ondernemer moet weten
waar hij fout zit en waarom. Anders leert hij er nog
niks van. Wat dierplagen betreft, is dat weleens
moeilijk. In de wet staat · alleen dat ongedierte
geweerd moet worden. Een controleur moet erop
toezien dat de wet wordt toegepast, dus ondernemer: doe er wat aan. Formeel hoeven wij alleen te
informeren over de wettelijke voorwaarden; voor
advies moet een ondernemer ergens anders zijn. Ik
verwijs vaak door naar het KAD." Een vrouwelijke
collega vult hem aan en weet het treffend te verwoorden. "Wij keuren wel van alles af, maar nooit
iets goed."

OP BEZOEK BIJ DE SLAGER
Als eerste staat vandaag een slager op de agenda. Na
een paar jaar voor een baas te hebben gewerkt, is hij
op het industrieterrein zijn
eigen slagetij begonnen. Zijn
ernaast gelegen woning blijkt
bij aankomst te zijn opgesierd
met een levensgrote ooievaar.
Het bedrijfspand is fonkelnieuw. De jonge vader levert
zijn verse en gedroogde wor-

WIE TREFT
HET VERWIJT?
Arno Berg wijst
hem erop dat Frap
buiten gebouwen
niet mag worden
toegepast. Dat verbaast de slager in
hoge mate. "Maar
ik heb het gewoon
bij de Welkoop gekocht en toen ik
het de RVV liet zien, vonden ze het goed." Arno
zegt hem dat hij beter Super Caid Wax kan gebruiken. Dat is wèl toegestaan voor de bestrijding van
bruine en zwarte ratten buitenshuis.
Volgens het wettelijk gebniiksvoorschrifr mogen zowel Frap als
Super Caid alleen worden toegepast door professionals en
slechts in dfe gevallen waarin sprake is v1111 overlast door ratten.
Zonder het te weten is deze slager driedubbel in overtreding: hij
past bestrijdingsmiddelen toe zonder aantoonbare noodzaak
('Vorige week heb ik voor het eerst ee11 klein dood muisje aangetroffen', vertelt de slager/ondernemer); hij gebruikt ze op een
plaats waar dat niet is toegestaan en doet dat bovendien zonder
dat hij daartoe bevoegd is. Wat deze ondememer had moeten
doe,,, was onvergifrigd lokaas uitzetten, een goede controle en
tijdige verversing regelen en bij opname een professio11ele dierplaagbestrijder inschakelen.

sten, saté'~ en gepaneerde schnitzels o.a.
aan de horeca en supermarkten. Omdat
hij aan wederverkopers levert, heeft hij
een EU-erkenning nodig die om de
zoveel tijd verlengd moet worden. Een
paar weken terug heeft hij bezoek gehad
van de RVV. Die wees hem erop dat hij
-als onderdeel van zijn erkenning*- een
bestrijdingsplan moest hebben voor
'wering en verdelging'. Berg toont zich
erg geïnteresseerd, hij heeft niet voor
niets de SVO-cursus Bestrijdingstechnicus gevolgd. "Die PVC-bakjes die
je vader gemaakt heeft, zien er keurig
uit. Stuk voor stuk genummerd, goed
afgesloten en het gat is precies groot
genoeg. Maar wat heb je ermee gedaan?" De bakjes
blijken op advies van de RVV buiten rond het pand
te zijn uitgezet, voorzien van Frap haverkorrels. Op
speciaal verzoek van de RVV-vertegenwoordiger zijn
de korrels eerst in kleine plastic zakjes gedaan, voordat ze in de PVC-bakjes werden gelegd. 'Anders eten
de vogels ervan', was wat de slager te horen kreeg.
De slager, die inmiddels de verlenging van zijn EGerkenning binnen heeft, is zich van geen kwaad
bewust.

V
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Op verzoek van de RW heeft de slager de borstels
onder de buitendeur vervangen voor een rubberen
strip die de toegang muisdicht moet maken. Deze zou
slijtvaster zijn. (Het KAD is een andere mening toege•
daan. Rubberen strippen zijn in het algemeen stug en
weinig veerkrachtig; ze gaan daardoor sneller schuin
(en dus open) staan waardoor de muiswering in
gevaar komt.) Na een rondgang door het -overigens
brandschone vleesverwerkingsbedrijf- belooft de controleur dat hij een brief naar de RW zal sturen.
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• Het Besluit Produktie en Handel Vers Vlees is ee11 uitvoeri11gsvoorschrifr uit de Vleeskeuringswet. Onder de algemene voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen is opgenomen dat
de ondememer 'passende voorzieningen ter bescherming tegen
schadelijke dieren zoals insecten of knaagdieren' moet treffen.
Een toelichting ontbreekt in het Besluit.
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MUIZEN BESTRIJDEN OP EEN
AVERECHTSE MANIER
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's Middags brengen we een onaangekondigd bezoek aan een goedlopend, sfeervol
grand café met twee verdiepingen. Veel
houtwerk, een dubbele grote bar, hoge plafonds en rustige muziek. Enkele studenten
zitten aan de koffie; achterin de zaak wordt
gelunched. Het toeval wil dat diezelfde
morgen de dierplaagbestrijder is langsgeweest. Hij heeft een werkbriefje achter gelaten met daarop de mededeling dat hij op
het plafond bromadiolon heeft neergelegd en dat de
gaten nog steeds niet gedicht zijn. Berg maakt kennis met de nieuwe bedrijfsleider. Deze blijkt nog
maar kort in dienst; zijn chef (de eigenaar) exploiteert nog meer restaurants en bestuurt de zaak op
afstand. Van een bestrijdingslogboek heeft de
bedrijfsleider nog nooit gehoord; rekeningen stuurt
hij door naar de eigenaar. Met moeite vindt hij in
zijn administratie een tweede blocnote notitie terug;
deze is van ruim 7 maanden terug. Het is niet de eerste keer dat Arno deze gelegenheid bezoekt. De vorige keer ontdekte hij dat de dierplaagbestrijder de
liftkoker volgestort had met de bekende, rose
gekleurde haverkorrels. Toen had Berg zich behoorlijk boos gemaakt en zelfs contact opgenomen met
de dierplaagbestrijder. De zaak is nog niet verbeterd.
"We hebben de naden tussen de oude houtdelen op
de vloer wel inmiddels opgevuld", zo doet de
bedrijfsleider nog een poging. Bij een bezoek aan de
keuken struikelen we over het wasgoed; de wasmachine blijkt het te hebben begeven. De gecoate vloer
in de keuken is op meerdere plekken kapot. Als
Arno hem daarop wijst, antwoordt de bedrijfsleider
dat hij dat weet. "Maar ja, straks komen
Koninginnedag en de meivakantie. Voorlopig hebben We echt geen tijd."

•

Schuilplaatsen voor knaagdieren zijn
ruim voorhanden. Arno pakt een ladder
en een zaklamp en licht een paar panelen uit het systeemplafond dat zo'n 15
m 2 meet. Hij roept de bedrijfsleider erbij
en laat hem zelf kijken naar de grote
hoeveelheid uitwerpselen en knaagschade die boven het plafond te zien zijn.
Tussen het zaagsel vist hij een klein
zakje rose gekleurde haver. Langs de
smalle houten traptreden bevinden zich
in de muur vuistdikke gaten. Ook die
blijken -net als de liftschacht destijds- te
zijn gevuld met losse rose haver. Arno
vindt een lijmval vol met haartjes en
(ongedateerde) lokdoosjes, uitgezet op
willekeurige plaatsen. De bedrijfsleider
komt er vanaf met een schriftelijke
waarschuwing.
De bedrijfsleider -die 11a 5 jaar gewerkt te
hebben als bedrijfsleider bij McDonalds
beter zou moeten weten- krijgt weliswaar
een waarsclwwi1Jg, maar is beperkt in zijn
bevoegdheden. Zijn directe chef, de eigenaar, is eindverantwoordelijk, maar die verschuilt zich achter het feit dat hij de kennis
niet heeft en de kosten van een complete
renovatie niet kan dragen. De dierplaagbe-

DUBBELE PLAFO N DS : I DE A A L
MUIZENCIR CUIT
In de voorraadkelder staan de spullen hoog tegen de
wanden opgestapeld. Het is er een bende.
strijder gaat evenmin vrijuit, hoewel hij de ondernemer
verscheidene malen heeft gewezen op de bouwkundige
gebreken. Met zijn onzorgvuldige en halfslachtige aanpak werkt hij immers resistentie in de hand en belast hij
het milieu onnodig zwaar.

LO KAAS MOET 'LEKKER' ZIJN
Ook met het gebruik van verouderd _lokaas (bromadiolon in dit geval) is de controleur niet erg gelukkig. "Muizen (en ratten trouwens ook) hebben zo
hun eigen keuringsdienst van waren", grapt Berg.
"Ze moeten van haver met bromadiolon minstens 5
dagen hun buikje vol eten, willen ze dood gaan.
Denk maar niet dat ze van dit beschimmelde lokaas
eten, daar zijn ze veel te kieskeurig voor. Bovendien
is in een keuken als deze altijd wel iets te vinden dat

veel lekkerder is. Door het langdurige gebruik en d e
on verantwoorde m anier waarop hier te werk is
gegaan, werkt bromadiolon hier inmiddels averechts. Welk alternatief lokaas ook gekozen wordt,
h et muizenprobleem wordt hier pas echt opgelost
met een goed bestrijdingsplan en een verbeterde
h ygiën e. "Je h ebt zó lan g bij McDonalds gewerkt,"
spreekt Arno d e bedrijfsleider aan, " dan zou jij toch
als geen ander moeten weten dat kwaliteitsverbetering wel degelijk h aalbare kaart is. Maa r dan wel
met een goeie p rocedure en een permanente controle daaro~. Scherp zijn, het goede voorbeeld geven
en je men sen opvoeden, daar begint h et mee."

MUIZEN IN DE BINNENSTAD
Met zijn muizenprobleem staat deze restauranthouder niet allee n. Het centrum van d e o ude binnenstad heeft sinds twee jaar te kampen met ernstige
huismuizenoverlast. Bestrijden is als dweilen met de
kraan open . Geen va n de o ude herenhuizen is muisd icht. De sm alle steegjes waar de afvalco ntainers
uitpuilen, de houten vloeren, het verzakte straatwerk, gebrekkige voegwerk en de horecakeuken s
aan de achterzijde maken de binnenstad to t een
waar muizen paradijs. "Eigenlijk is zo'n p robleem
alleen op te lossen met een gemeenschappelijk plan
dat gedragen wordt door de win keliersvereniging".

Foto: D. Klees

CIJFERS 1999
Bij ongeveer 30% van alle inspecties treft de controleur iets aan dat niet door de beugel kan en
gaat hij over tot het nemen van een maatregel in
de vorm van een waarschuwing of een proces-verbaal. Een lichte overtreding die de eerste maal
wordt gepleegd, heeft doorgaans een waarschuwing tot gevolg. In ernstiger gevallen of bij herhaling wordt een proces-verbaal opgemaakt. "Dat
gebeurt onverbiddelijk als er opze ir het spel is,
als we het gevoel hebben dat men de-consument
fysieke of financiële schade berokkent. " In 1999
zijn in totaal 82.128 inspeçties door de KvW uitgevoerd, waarvan ongeveer de helft bij bereidende
food bedrijven. Het percentage maatregelen ligt
daar overigens nog hoger: 1 op d e 2 geïnspecteerde bereidende food bedrijven knjgt na bezoek van
de controleur een waarschuwing!
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MELDKAMER EN VLEERMUIZEN
De Keuringsdienst van Waren is in september
1998 een Meldkamer gestart. Voor
~
klachten en calamiteiten kan 24 u u r ~ ~ ~
per dag een gratis telefoonnummer
worden gebeld: 0800 - 0488. Veel consu{;.·.
menten weten
de Meldkamer te
vinden voor vragen en
klachten over asbest,
hygiëne, voedselvergiftiging,
misleidende
aanduidingen enz. In
het eerste jaar dat de
Meldkamer volledig in
bedrijf was, is 33.451
maal contact gezocht
met de Meldkamer.
Daaruit zijn 5.053
geregistreerde consumentenklachten voortgekomen. Ook bij
vleermuismeldingen
speelt de Meldkamer
een belangrijke rol. Als
er sprake is (geweest)
van een direct contact
tussen
mensen,
huisdieren en
een vleermuis, dan zorgt de Meldkamer
ervoor dat de vleermuis terecht
komt in Lelystad en onderzocht
wordt op rabies (hondsdolheid).
Rabies is een infectieziekte die wordt
veroorzaakt door het rabies en het
EBL-virus. Dat laatste komt in Nederland
voor bij de laatvlieger.
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