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Hoe een schadeclaim •
•
•

Vanzelfsp rekend zijn van elke part ij monsters genomen ter controle. Vervolgens
e arriveert de parti j bij de tussen han• del in het midden van het la nd.
• Daar wordt een deel van het
Hoe ver reikt je eigen kwaliteitsbeheersing als je product • paneermeel gebruikt; een
• ander deel wordt ongemoeid
(paneermeel in dit geval) over een heleboel schakels gaat om
• gelaten en bli jft enkele
uiteindelijk in Turkije te eindigen op een hamburger? Jan • dagen in opslag. In dit
Jorritsma heeft er alles aan gedaan, maar 100% plaagdiervrij • geval ging de onuitgepak• te partij samen met andeop de eindbestemming kan niet worden gegarandeerd. Zeker
• re grondstoffen op weg
niet als je tijdens het transport te maken hebt met overslag en • naar de ei ndgebruiker in
Tussen
het
de lading aan de grens tijdelijk in opslag moet bij de douane. • Turkije.
• moment van verzending
Bij temperaturen van meer dan 30°C. ..
en aankomst waren 10
dagen verstreken. Daar aangekomen
treft
de
ontvanger een 'kever' in de
HYGIËNEBEWAKING TOT OP
zakken
aan,
weigert
afname, vordert een nieuDE MILLIMETER
we zending en dient een schadeclaim in omdat
de productie stil komt te staan. Er wordt een monIn Leeuwarden staat een paneermeelfabriek
ster verzonden met -wat later blijkt- de restanten van
wiens producten zorgen voor krokante, crispy
een getande graankever. Even later blijken nog 2 levelaagjes op al lerlei lekkers. Maar voordat het
ringen te worden geblokkeerd. Op dat moment wordt groot
zover is, legt het
alarm geslagen.
paneermeel een lange weg af. Jan
Jorritsma, hygiëne
HET NASPEUREN BEGINT
manager, bewaakt
Jorritsma gaat op zoek en begint bij de bron: zijn eigen bedrijf. Hij
de hygiëne in zijn
controleert een partij d ie is tegengehouden, maar vindt daarin geen
H ACC P-gecerti fisporen van voorraadaantasters. Een dag later krijgt hij het monster
ceerde bedrijf nauwuit Turkije onder ogen en treft daa rin tientallen getande graan- of
gezet. 'Paneermeel
notenkevers, 1 rijstmeelkever en enkele delen van insecten. Uit het
is een kwetsbaar
interne monitoringsysteem blijkt dat nooit eerder een dergelijke
product dat grote
kever in het bedrijf gesignaleerd is, niet door de gecontracteerde
kans
loopt
om
dierplaagbestrijder noch door de eigen medewerkers. Hi j speurt verbelaagd te worden
der. Een audit bij de logistiek
door plaagdieren. Je
dienstverlener van het bedrijf
hoeft alleen maar te denken aan de voed(die op het punt staat om
selvoorkeur van getande graankevers, meelHACCP gecertificeerd te wormijten, tabakskevers en de larven van broodden door BVQI) levert wel een
kevers ... en je weet dat het bewaken van de
aandachtspunt op wat betreft
zuiverheid van onze producten van levenshet in qua rantaine houden
belang is.'
van besmette partijen, maar
een (deel van een) graankever
Toch werd Jorritsma onlangs geconfronwordt er n iet gevonden. Er
teerd met een forse claim om schadevervolgt
een audit bij de tussengoeding. Er zou een besmette partij
handel.
Daar wordt elke week
gearriveerd zijn bij een klant, een Turkse
geneveld, zo blijkt uit de logfastfood keten die veelvuldig gebruikboeken. De audit levert enkele
maakt van het paneermeel. Hoe kon dit
verbeterpunten op, maar een
N
gebeuren en was de claim terecht?
0
graanklander wordt in het
0
N
overslagcentrum niet aange<t
troffen.
DE WEG DIE HET PANEERMEEL
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DE PROEF OP DE SOM
Om te kunnen beoordelen hoe de klacht kon
ontstaan, is het goed om eerst de route na te
gaan die het paneermeel heeft afgelegd. Bij
het gereedkomen van het paneermeel in de
fabriek wordt het product per 20 kg als zakgoed verpakt, gestapeld op pallets en per pallet gewikkeld in doorzichtige krimpfolie.

Inmiddels gaat de tijdsdruk
een rol spelen, want de Turkse
afnemer moet met spoed z'n
spullen hebben. Jorritsma
besluit het KAD in te schakelen. In alle vroegte beoordeelt

d

een onafhankelijke inspecteur de
(gereinigde) vrachtwagen vààrdat die uit Leeuwarden vertrekt met de, evenee ns
door hem gecontroleerde pallets paneermeel.
Alles wordt vrij gegeven. Enkele uren
later, bij aankomst
bij de tussenhandel,
treft
een
medewerker
ter
plaatse op de 12
pallets met elk een
ton
paneermeel
welgeteld 1 broodkever aan. Doorvoer
wordt geweigerd; de
ondernemer durft het
risico niet aan uit angst
voor vermeerdering tijdens
het transport. De angst is weliswaar
technisch
gesproken
ongefundeerd, maar vloeit voort uit
onbekendheid met besmettingsrisico's.
Jorritsma neemt op dat moment de verantwoordelij kheid over en richt zich op de buitenlandse chauffeur die het vervoer overneemt. De trailer uit Turkije staat inmiddels
klaar, doch blijkt vol te liggen met sigarettenpeuken, aangetaste walnoten, zaden en schillen van vruchten, ijzerdraad en houtsplinters.
Het KAD neemt monsters en determineert
schimmelmijten, spinsels en een larve van de
tabakskever. De wagen moet eerst grondig
worden gereinigd. Hiervoor is een vaste proce-

dure waarbij een certificaat van reinheid m oet
worden afgegeven voordat mag worden geladen.
Twee uu r later kan gestart
worden en vertrekt het
transport richting Turkije.
De partij arriveert enkele
dagen later ongeschonden
en wordt geaccepteerd.

DE DOUANELOODS: POTDICHT
Helaas is daarmee dit verhaal niet ten einde, want enige tijd later
komen opnieuw besmette monsters uit Turkije binnen. Wat blijkt?
Bij het passeren van de EU-grens verblijft de partij soms tijdeli jk in
een opslagloods bij de douane, totdat alle papieren rompslomp in
orde is. Dat kan enkele dagen in beslag nemen en al die tijd staan
de pallets in de hitte tussen o.a. de gedroogde vruchten en andere
zoetigheden die staan te wachten op doorvoer
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Vervolg van pagina 5

tie, waarmee de lading
wo rdt vastgezet, kan een
ontwikkelingsplaats voor
insecten zijn doordat de
pijpen hol zijn.

levensgroot. Zicht op de hygiënische situatie
ter plaatse is er niet, want het douanedepot
blijft
hermetisch
gesloten voor 'onbevoegden'. Het is frustrerend, maar hier
moet de kwaliteitszorg noodgedwongen stoppen.

Deze 'case' is een sch oolvoorbeeld van hoe lastig
het is als elke schakel
zijn eigen dierplaagbestrijder h eeft met andere
opvattingen over kwaliteit en beheersbaarheid.
(Hoe lang duurt het nog
voordat de eerste gecertificeerde dierplaagbestri jders d e keten gaan bewaken"!) Tot slot heeft ook
d e fabrikan t van het
paneermeel zelf nog iets
aan zi jn kwaliteitszorg
intern kunnen verbeteren. Jorritsma: 'Er wordt
voortaan aan Turkije
alleen nog uitgeleverd in
dichtgcsea lde zakken om
zelfs minuscule beestjes
niet de kans te geven tijdens het vullen in de zak te kruipen of te
vliegen. '

LEERPUNTEN
Door de verscherpte
aandacht voor alle
schakels d ie hij kon
beheersen, bereikte
Jorritsma dat de
claim werd ingetrokken en zijn werkgever niet aa nspra ke1ijk werd gesteld. De claim uit Turkije heeft
een terugtraceringstraject in gang gezet waaruit het nodige valt te leren. Ketenbeheersing
is niet een voudig; elke schakel heeft zo zij n
eigen belangen en eigen opvattingen over
h ygiënezorg.
Zo is het advies aan de tussen handel om eens
een cursus 'Bestrijd ingstechn icus' bij de SVO
te volgen. Meer kennis in eigen huis over het
nut en het risico va n ge regeld nevelen is daar
op zijn plaats. Trouwens, het is ook handig
om zelf te weten hoe snel bepaalde plaagdieren zich ontwikkelen en welke omstandigheden dat d oen versnellen (en welke niet). Ook
is gebleken hoe belangrijk de logistieke schakel is in de keten. Zelfs de metalen construc-
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