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De overheid ' 'e n het
kwaliteitsbeleid
voor schelpdieren
Inleiding tijdens de themadag:
"Beperkingen en ontwikkelingen in
het Nederlandse schelpdierbedrijf",
van het Nederlands Genootschap
voor Aquacultuur d.d. 9 juni 1989.
Mw. Ir. M.J.H. de Haas, Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, direktie Visserijen.
Nederland is, met haar produktie van
mosselen, maar ook van oesters en kokkels,
een van de belangrijkste schelpdierproducerende landen van Europa. De Nederlandse mosselen en oesters hebben van oudsher
een exclusieve naam op onze belangrijkste
exportmarken in Belgie en Frankrijk. Tot
voor kort hadden aile "Moules de Zeelan de" hun geboortegrond in de Waddenzee
of de Oosterschelde terwijl ook de meeste
oesters in de Oosterschelde opgroeiden.
Door wisselende opbrengsten van mosselen uit de Waddenzee en anderzijds door de
toenemende vraag worden de laatste jaren
ook mosselen ge'lmporteerd. Deze importen komen vooral uit Denemarken en WestDuitsland maar ook voor mosselen uit landera als lerland en Zweden bestaat een
groeiende belangstelling. Ondanks de verschillen in herkomst hebben echter bijna
aile verse mosselen een verblijf op de Yerseke Bank en de verkoop via het Mosselkan toor in Yerseke gemeen. Ook voor oesters
is, mede door het optreden van oesterziekte (Bonamiasis), de noodzaak tot import de
laatste jaren toegenomen.

Schouwse pO/itiemensen bij de in bes/ag
genomen oesterbuit van oesterstropers.
De Nederlandse mossel en oester en in
toenemende mate ook de kokkel, staan
bekend als een kwaliteitsprodukt. Dit heeft
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Drooggevallen oesterbank.

ongetwijfeld te maken met de smaak, het
uiterlijk en de presentatie. Wat deze kwaliteitsaspecten betreft, op basis waarvan ook
de prijsvorming plaatsvindt,regelt het
bedrijfsleven haar zaken zelf. Nederlandse
schelpdieren zouden echter hun naam als
kwaliteitsprodukt snel kwijtraken, wanneer
we' niet beschikten over schone schelpdierwateren, te weten de Oosterschelde en de
Westelijke Waddenzee, en een adequate
controle daarop. Ook een goede controle
op importstromen is, gezien het bovenstaande, van het grootste belang .
De produktie van schelpdieren stelt, mede
door de wijze waarop deze worden geconsumeerd (rauw of slechts kort verhit) hoge
eisen aan de kwaliteit van het produktiemilieu en aan de veiligheid van het eindprodukt. Hierbij zijn "'een aantal volksgezondheidsaspecten aan de orde. Op deze volksgezondheidsaspecten concentreert deze
inleiding zich. Naast de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven ligt hiervoor een stuk verantwoordelijkheid bij de
overheid. Het betreft hier met name het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij met haar uitvoerende diensten
(RW, AID) en instituten (RIVO, Rikilt), het
Ministerie van Volksgezondheid maar ook
het Produktschap voor Vis en Visprodukten, waaraan bepaalde bevoegdheden op
dit gebied zijn gedelegeerd.
In het navolgende zal worden ingegaan
op de verschillende volksgezondheidsaspecten van de schelpdierproduktie en op de
controle, waarbij tevens een blik in de toekomst wordt geworpen in verband met de
ontwikkelingen in de EG. Het accent zal
hierbij enigszins liggen op de mosselproduktie gezien het ekonomisch belang hiervan en de produktiewijze. De benadering
ten aanzien van de oester- en kokkelproAQUAcrc»'"'~
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duktie verschilt hiervan echter niet wezenlijk.

Regelgeving
De regelgeving met betrekking tot de
volksgezondheidsaspecten van schelpdieren en hun produktie heeft een tweeledig
doel. Enerzijds de bescherming van de con sument en anderzijds de bescherming van
onze kustwateren tegen introductie van
vreemde biotoxine-vormende algen.
Op de bescherming van de consument
zijn van toepassing :
- De Warenwet (Visbesluit, Aigemeen
Besluit)
- De Verordening Zuiverheidseisen
Schelpdieren 1987 (PW) met daarin
eisen aan het produkt en de schelpdierwateren t.a.v. microbiologische en
chemische verontreinigingen alsook aan
de aanwezigheid van biotoxinen.
Ter] aanzien van de bescherming van de
kustwateren zijn de volgende regelingen
van het Produktschap van belang :
- Het Besluit Importregeling verse
mosselen 1988 en
- Het Besluit Importregeling levende
oesters 1988.
Deze Besluiten stellen eisen aan de opslag en behandeling van ge'lmporteerde
levende mosselen en oesters uit andere
wateren dan de Duitse en Deense Waddenzee.
Op de achtergrond van de regelgeving
wordt in het navolgende ingegaan.

De verschillende
vollcsgezondheidsaspecten
Schelpdieren worden gekweekt in natuurlijk milieu en hopen allerlei in dat milieu
aanwezige verontreinigingen door hun fil tererende voedingswijze sterk op. Dat wil

zeggen dat de concentraties van zowel
microbiologische als chemische verontreinigingen in het schelpdier een veelvoud
bedragen van de concentraties in het water. De verschillende typen van verontreiniging behoeven een eigen systeem van controle, hebben hun eigen kritische punten
en vergen daardoor een aparte benadering.

Faecale besmetting van water en
schelpdieren
Faecale colibacterien zijn een indicator
voorfaecale besmetting van water en schelpdieren en daarmee voor een mogelijke
besmetting met pathogene bacterien en
virussen van faecale oorsprong. De faecale
besmetting is een belangrijk criterium bij
de kwalificatie van een kustwater als schelpdiergebi.ed. De grenswaarde, die hierbij
voor de faecale coli's in schelpdieren wordt
gehanteerd is 300 per 100 ml schelpinhoud . Parallel daarmee worden wateren,
waaruit de schelpdieren aan deze norm
voldoen wat dit aspect betreft geschikt
voor de schelpdierproduktie geacht. Onze
beide schelpdierwateren, te weten de
Oosterschelde en de Westelijke Waddenzee voldoen in het algemeen ruim aan deze
eis. Dit komt onder meer door de beperkte
lozing van rioolwater in deze wateren en de
betrekkelijkgoede rioolzuivering in ons land .
Ook het beperkte kontakt met verontreinigde wateren (rivierdelta's) is hierbij een
belangrijke faktor. De Nederlandse schelpdiergebieden steken in dit opzicht in zeer
gunstige zin af in vergelijking met bijv.
schelpdiergebieden in Spanje en Engeland.
In deze landen moeten de schelpdieren in
purificatiestations worden gezuiverd teneinde aan de norm voor consumptiegeschiktheid te voldoen.
Echter ook in onze kweekgebieden blijft
voortdurende waakzaamheid vereist. Het
RIVO onderzoekt daarom wekelijks water
en schelpdieren van een aantal monster-

punten in de Oosterschelde . Kritische
punten blijven de rioolzuiveringsinstallaties, die in geval van overstorting of wanneer de riolering anderszins overbelast is
(toeristenseizoen) een bron van faecale
besmetting voor de nabijgelegen mosselkweekpercelen kunnen zijn. Ook de Westelijke Waddenzee wordt regelmatig op faecale besmetting onderzocht. Deze voldoet
in de regel ru im aan de norm voor schelpdierwater. [De Oostelijke Waddenzee is
sterker verontreinigd. Dit is een aspect, dat
in de discussie rond de wenselijkheid van
mosselpercelen op het Oostenlijk Wad moet
worden meegenomen.
Dat de · Westerschelde nog bij benadering niet voldoet aan de norm voor schelpdierwater laat geen twijfel (zie tabel 1).]
Los van de kwaliteit van het water van de
mosselkweekgebieden en deverwaterplaatsen (Yerseke Bank) staat de kwaliteit van het
bedrijfswater in de mosselverwerkende
bedrijven in Yerseke. Dit water wordt aangezogen uit de "Bedrijfsgeul", en gebruikt
voor het zgn. "fijn verwateren" (ontzanden) van de mosselen in containers. Na dit
gebruik stroomt het water weer terug in de
Bedrijfsgeul. Zeker in de warmere maanden
is deze Geul een ideaal milieu voor Qphoping en groei van o.a. colibacterien. Het
gebruik van dit water veroorzaakt dan een
verhoging van het aantal faecale colibacterien in de mosselen. In het verleden gaf dit
regelmatig aanleiding tot overschrijding
van de norm voor schelpdieren . AI is het
aantal normoverschrijdingen, door gebruik
van U.V.-installaties en de wering van
meeuwen, sterk afgenomen toch blijft het
noodzakelijk dat de gezamenlijke mosselverwerkende bedrijven zich beraden over
een betere watervoorziening mede met het
oog op de te verwachten EG-regelgeving.

Besmetting met chemische
milieukontaminanten
Schelpdieren zijn filtererende organismen

Tabel 7: Resultaten van kwartaalonderzoek door het RIVO in samenwerking met Rijkswaterstaat
naar de sanitaire kwaliteit van het schelpdierwater in Nederland in 7988. Gehalten aan
thermotolerante faecale Escherichia coli bacterien in mosselen of kokkels op een achttallocaties in
het Nederlandse kustwater, waar schelpdieren (kunnen) worden gekweekt, bewaard of gevist.
Deze gehalten zijn uitgedrukt in aantal U.c. per 700 ml schelpdiervleeS+vocht.

Locaties

Hammen 70
Hammen 54
Yerseke Bank 700
Westerschelde
Kop van Goeree
Grevelingen Midden
Waddenzee West
Waddenzee Oost
Bran:

A.c.

Kwartaal
7

2

3

4

60
0
0
7.800
330
0
0
60

0
0
0
4.680
30
0
0
0

0
0
30
78.990
0
0
0
30

0
30
0
1.980
60
0
0
60

van Gool, 7989. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, rapport AQ 89/03

en hopen ook chemische stoffen uit het
milieu op. Stoffen, die in dit kader de aandacht hebben, zijn zware metalen, organochloorverbindingen en radionucliden .
Ruim 10 jaar worden in Nederland de
gehalten van deze stoffen in de belangrijkste visserijprodukten gemeten onder verantwoordelijkheid van de Landbouwadviescommissie milieukritische stoffen (LAC). Het
meetprogramma wordt uitgevoerd door
het RIVO, IVP/TNO en het RiKiLt. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de gehalten aan chemische milieukontaminanten
niet sterk varieren, waardoor nu met een
jaarlijkse meting kan worden volstaan . De
resultaten van dit meetprogramma voor
schelpdieren uit onze schelpdierwateren
laten zien dat de gehalten aan chemische
verontreinigingen ver onder de normen
liggen en er wat dit betreft geen strukturele
problemen zijn . Wei moet men altijd bedacht blijven op plaatselijke verontreinigingsbronnen of (milieu) incidenten . De

gehalten aan de milieukontaminanten in
schelpdieren uit de Westerschelde liggen
daarentegen op een veel hoger niveau, wat
dit water ook wat deze verontreiniging
betreft, ongeschikt maakt als schelpdiergebied.
Biotoxinen

Bloei van bepaalde algensoorten geeft
met de nodige regelmaat aanleiding tot de
vorming of aanwezigheid van biotoxinen
in schelpdieren.
In onze kustwateren is met name de soort
Dinophysis accuminata van belang die bij
bloei het Diaretisch schelpdiergif (DSP) in
mosselen en oesters vormt. Dit DSP veroorzaakt bij de mens acute intoxicatieverschijnselen (braken, diarree) . De bloei van Dinophysis accuminata doet zich meestal in het
najaar voor, als gevolg waarvan de waakzaamheid voor DSP in mosselen in dit seizoen groot is. Het RIVO intensiveert in deze
periode danook haar monitoringprogram-
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ma voor de concentraties van deze alg in de
schelpdiergebieden en de aanwezigheid
van het biotoxine (DSP) in de mosselen. Dit
bewakingsprogramma van het RIVO heeft
m.n . de mosselsektor reeds grote diensten
bewezen. Door een vroege signalering van
een stijgende algenconcentratie en biotoxine-vorming in de schelpdieren kunnen
door de Voorzitter van het Produktschap
op tijd adequate maatregelen worden getroffen, m.n. een (tijdelijk) verbod van de

schelpdiervangst in bepaalde kweekgebieden. Een dergelijk verbod kan de aanvoer
van mosselen in ons land in een bepaalde
periode aanzienlijk beperken. Bij lange
aanwezigheid van het gif in de mosselen,
zoals bijvoorbeeld het geval was in de Waddenzee in het najaar van 1986 (tim dec.)
kan de druk van het bedrijfsleven op het
Produktschap en overheid hoog oplopen
om Waddenzeemosselen toch te mogen
overbrengen naar de schone Oosterschelde (Yerseke Bank). De situatie die hierdoor
in 1986 op de Yerseke Bank ontstond leidde
tot een zeer hoge controleinspanning van
overheidsdiensten waar lering uit getrokken is. Uitgangspunt van het Ministerie
blijft in deze dat, ten behoeve van de volkgezondheid en de afzet van mosselen op
lange termijn, in tijden van DSP-besmetting geen enkel risico mag worden gelopen
en dat de nodige garanties middels acceptabele controleinspanningen van overheidswege verkregen moeten kunnen worden .
Dit wordt bereikt door besmette mosselen
niet op te vissen totdat op basis van het bewakingsprogramma van het RIVO, een
gebied "schoon" wordt verklaard. Ook wat
de ge',mporteerde mosselen uit de Duitse
en Deense Waddenzee betreft is in het
najaar een vergrootte waakzaamheid geboden. In het verleden liet de controle in
deze landen nog wei eens te wensen over.
Mede onder druk van Nederlandse maatregelen, is de controle in Denemarken en
Duitsland op DSP in mosselen aanzienlijk
verbeterd.
Naast het Diaretisch Schelpdiergif (DSP)
hebben we in Europa te maken met het Paralytisch Schelpdiergif (PSP) dat o.a . gevormd wordt door de alg Gonyaulax excavata. Deze alg komt in onze kustwateren
niet voor; daarentegen wei in de kustwateren van bijv. Frankrijk, Spanje, Engeland
(zie figuur 1). Door een toenemende import van schelpdieren werd het risico van
introductie van deze PSP-vormende alg in
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onze kustwateren vergroot. Op aandringen van o.a. het bedrijfsleven zelf heeft het
Produktschap in 1988 twee Regelingen getroffen, die aan de import van schelpdieren
uit andere wateren dan de Duitse en Deense Waddenzee, voorwaarden stellen. Importen uit andere wateren dienen zodanig
teworden opgeslagen, dat besmetting van
onze schelpdiergebieden wordt voorkomen. Het RIVO doet momenteel een studie
naar de voorzieningen, die getroffen moeten worden teneinde de importmogelijkheden voor schelpdieren te vergroten.
Keuring, certificering

De Dienst die verantwoordelijk is voor de
aanwijzing van schelpdierwateren en de
keuring van schelpdieren in de produktiefase en deze voor export voorziet van een Gezondheidscertificaat is de Rijksdienst voor
de keuring van Vee en Vlees (RW).
Het is niet noodzakelijk om aile partijen
schelpdieren, die de verwerkende bedrij-

yen verlaten, te onderzoeken op de relevante parameters. De diverse meetprogramma's, die reeds aan de orde zijn geweest,
aangevuld met de zo belangrijke analyses
van schelpdieren in de verwerkende bedrijyen (Biochem in opdracht van de bedrijyen), geven in het algemeen een goede
basis voor de beoordeling van de consumptiegeschiktheid van de schelpdieren door
de RW. De RW checkt steeksproefsgewijs
of de diverse controles nog een goed beeld
geven van de kwaliteit per partij te verzenden schelpdieren. Vanuit keurings- en
controletechnische oogpunt is dit een efficiente en adequate benadering. Een absolute voorwaarde is echter wei dat van aile
schelpdieren de herkomst en voorgeschieden is bekend is.
Een goede administratie door het Mosselkantoor, de schelpdierverwerkende
bedrijven, de kokerijen en de Keuringsdienst is hiervoor onontbeerlijk. Deze admi-

nistratie kan worden ondersteund door geleidebiljetten, die aan elke hoeveelheid
schelpdieren met een gemeenschappelijke
voorgeschiedenis worden gekoppeld en
waar aile handelingen en verblijfplaatsen
op worden aangetekend. Zeker met de
toenemende importen worden hoge eisen
gesteld aan dit systeem. Ook voor het
bedrijfsleven is het van belang dat aile
schelpdier.en terug te traceren zijn naar hun
herkomst. Wanneer er problemen zouden
ontstaan bij de consumptie van schelpdieren kan ook de schade voor het bedrijfsleyen worden beperkt als de oorzaak en de
omvang van de besmetting bekend is.
DeEG

In het voorafgaande is een aantal malen
gerefereerd naar de ontwikkelingen in de
EG. Voor de schelpdierproduktie is vooral
van belang de in EG-kader in voorbereiding
zijnde regeling m.b.t. de volksgezondheidsaspecten van schelpdieren en hun produktie. Deze EG-regeling zal kort na 1992 van
kracht worden in aile lidstaten van de Europese Gemeenschap en daarmee ook onze
regelgeving op dit gebied, o.a. de Verordening Zuiverheidseisen Schelpdieren, gaan
vervangen.
Inmiddels is er door de Commissie een
Voorstel voor een Verordening aan de Raad
toegezonden (COM (89) 648). In dit Voorstel kunnen globaal een aantal elementen
worden ' onderscheiden:
- De produkteisen voar schelpdieren
zullen niet veel afwijken van onze huidige
normen .
- Er komt een verplichting voor bedrijfsleven en de verantwoordelijke overheidsdienst om controleprogramma's voor de
verschillende volksgezondheidsaspecten
uit te voeren.
- Binnen de EG worden geen gezondheidscertificaten of grenscontroles meer
toegestaan. De lidstaten moeten in
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principe vertrouwen op elkaars controlesystemen.
Schelpdieren, die niet aan de norm voor
directe menselijke consumptie voldoen
wat faecale coli's betreft, moeten gezuiverd worden in schonere wateren of in
purificatie stations (zoals bijv. in
Engeland, Spanje, Frankrijk).
Er worden eisen gesteld aan de hygiene
en inrichting van schelpdierverwerkende
bedrijven.
Er worden eisen gesteld aan de begeleidende documenten van schelpdieren,
waarop aile handelingen en produktiestadia moeten worden bijgehouden, en
aan de administratie van de bedrijven.
Er worden eisen gesteld aan de vermeldingen op de (consumenten) verpakking .
Er wordt een eis gesteld aan het water,
dat in de verwerkende bedrijven wordt
gebruikt
Voor schelpdieren uit derde landen wordt
een gezondheidscertificaat vereist.

Het tot stand komen van deze regelgeving
wordt door Nederland ondersteund . De
gedachtenlijn die aan het huidige concept
ten grondslag ligt komt op veel punten
sterk overeen met onze eigen filosofie t.a .v.
normstelling en controles . De eisen, die
gesteld gaan worden, zullen echter op een
aantal punten verbeteringen van onze
nationale situatie vragen m .n.:
- T.a .v. de kwaliteitvan hetgebruiktewater
in de schelpdierverwerkende bedrijven
(de Bedrijfsgeul).
- l .a.v. het systeem van geleidebiljetten
en administratie.
Daarnaast heeft de afschaffing van grenscontroles en certificaten alsook van andere
handelsbelemmerende maatregelen als
consequentie dat schelpdieren uit andere
EG-lidstaten vrij ons land binnen kunnen
komen. Dit maakt de noodzaak van een

goede quarantaine- of opslagvoorziening
ter voorkoming van besmetting van onze
schelpdierwateren nog eens groter.
In het algemeen kan tenslotte gesteld
worden dat, bij een vrijerverkeervan schelpdieren binnen de EG, de Nederlandse schelpdieren zich moeten blijven onderscheiden
als kwaliteitsprodukt, dat, door goede
controles op de volksgezondheidseisen, het
vertrouwen van de Europese consument
heeft.
Hierin gaat het belang van de overheid
en bedrijfsleven samen.Elk zal zich, vanuit
haar eigen verantwoordelijkheid en met
eigen instrumenten moeten inzetten voor
het behoud van een gezonde sektor met
een gezond produkt.

Samenvatting
Een goede bewaking van de kwaliteit van

de schelpdieren die in Nederland worden
geproduceerd en ge',mporteerd is, mede
gezien de kwetsbaarheid van deze producten, van groot belang voor de volksgezondheid en voor een ongestoorde afzet.
lowel het bedrijfsleven als de overheid
hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wat de overheid betreft, ligt deze bij
het Ministerie van LNV en haar uitvoerende
diensten en instituten en het Ministerie van
WVc. De regelingen op basis waarvan controle en toezicht plaatsvinden is voor een
belangrijk deel gedelegeerd aan het Produktschap voor Vis en Visprodukten (PW).
Bij de produktie van schelpdieren zijn een
aantal volksgezondheidsaspecten aan de
orde. Van belang zijn de faecale besmetting
van schelpdierwateren, chemische milieuverontreinigingen en de aanwezigheid van
biotoxine-vormend fytoplankton. Voor deze
kwaliteitsaspecten worden in ons land door
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l
een aantal diensten en instituten intensieve
controleprogramma's uitgevoerd, waarbij
water en schelpdieren uit de verschillende
schelpdiergebieden worden onderzocht.
Onze schelpdierwateren voldoen in het
algemeen ruim aan de bestaande normen.
Er zijn echter een aantal kritische punten
die voor verbetering vatbaar zijn .
Ook de controle van ge', mporteerde
schelpdieren is een belangrijk aandach tspunt. In verband met de toegenomen
importen is het noodzakelijk om goede
quarantaine- of opslagmogelijkheden te
realiseren om besmetting van onze kustwateren met PSP-vormende algen te voorkomen.

Met het oog op de voltooiing van de
Europese markt wordt momenteel een EGregeling voorbereid voor de volksgezondheidsaspecten van schelpdieren en hun
productie. Deze regeling zal tezijnertijd in
aile lidstaten gelden en zal de nationale
regelingen gaan vervangen. De grote lijn
van deze Europese regeling zal niet veel
afwijken van onze nationale regelingen.
Toch zal er naar verwachting een aantal
gevolgen uit voortvloeien voor het Nederlandse schelpdierbedrijfsleven .
•

I

