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'erste gezamenlyke PE-byeenkorßt çan AMAgrarisch' en 'Trcrnsport-Goederen'
Vldlc voordat eínd mei in Víanen het semínar'Voedel- en díervoedselveiligheíd' op het punt van
beginnen stond, moesten er ín alleríjl een 2O-tdI stoelen híj geplaatst worden vanwege het feít dat er
veel meer NIVRE Regíster-Experts op de PE-bíjeenkomst woren afgekomen dan verwacht. Het vormt
het bewijs dat het gekozen onderwerp ín een grote (kennís)behoefte voorzag bíj veel experts uit de
betrefrende doelgroepen. En bovendien een signaal dot de prímeur - voor het eerst werd er door de
branchegroepen Aansprakelijkheid-TechníscheVaría lAgrarísch en Transport-Goederen gezdmenlíjk
een seminar georgdníseerd- voor herhaling vatbaar ís. Zíj díe de moeite hodden genomen om ín
hun vaak volle agenda toch tíjd vríj te maken om hun vakkennís bij te spijkeren, werden daarvoor
ruímschoots beloond. In de vorm von vier zeer informatieve lezingen rond een buítengewoon
i nter essa nt o n d erw er p.

Primeur bij seminar voedset-
e n diervoedervei Ligheid

Wie als expert werl<zaam is in één van de genoemde

branches l<an te mal<en krijgen met schades aan diervoeders
en voedingsmiddeten voor menselijk gebruik, aLsmede

grondstoffen en toevoegingen die daarvoor wordeÀ

gebruil<t. Het gaat in de regeI om kwaLiteitsgebrel<en,

die soms een gevaar zouden l<unnen opleveren voor de

gezondheid vðn mens of dier. Dat zijn de gevatlen die

gemetd dienen te worden bij de NVWA (Nedertands Voedsel-
en Warenautoriteit) en die soms resulteren in een stitle of
openbare recall. Voor de besturen van de branches ATV-

Agrarisch en Transport-Goederen reden om in een seminar

uitgebreid op deze materie ìn te gaan, met specia[e aandacht

voor de risicobeoordeting, de l<waliteitsborging, de retatie

van de expert met de NVWA en de del<l<ing van recatlschades

van de in ons Land gangbare verzel<eringsproducten.

l(waliteitssystemen
Nie[s Ftach, Senior Risk Engineer bij Hannover Risl<

Consultancy, beet de spits af. ln een presentatie met

ats tìte[ 'l(waLiteitssystemen, wat heb je eraan bij het

risicobeheer? vertelde hij onder meer van mening te zìjn

dat het met de voedselveiligheid in ons [and 'behoortijk

goed' gestetd is. Verder stond hij stit bij de kwaliteìtsvraag

- "quaLity is in the eye of the beholder, oftewel l<waliteit is

datgene wat je van een product mag verwachten" - en bij

de lSO-normering. "De essentie van ISO 9oo1 is zeggen

wat je doet (procesbeschrijving), doe wat je zegt (werk

conform procesbeschrijving), bewijs dat je doet wat je
zegt (documenteer) en reðgeer effectief op signalen,

suggesties en issues (verbeter continu). Soms hoor je wel

dat zeLfs betonnen zwemvesten volgens ISO 9001 l<unnen

worden goedgel<eurd, mits ze maar gemaal<t zijn votgens de

procesbeschrijving. ln de Laatste versie van ISO 9OO1 kan

dat getukkig niet meer, omdat de wens van de l<tant, dus het

voldoen van het product aan expticìete en ool< impliciete
eisen, voorop staat."

Daarnaast jnformeerde hij zijn gehoor over de op stapel

staande aanpassing van de uit 2OO8 daterende l5O

9001-normering. "l(ort geleden is het concept van 'lSO

9oo1, 201,5'gepubLiceerd, die naar verwachting in de loop
van dit jaar van l<racht wordt. "De nieuwe normering heeft
risicogericht denl<en als basis, met een bredere kijk op

risicomanagement en op het omgaan met l<ansen. Dat daagt

organisaties uit om hun risico's te analyseren. Ook hierbij
is het zaal< behoeften en verwachtingen van stakeholders

systematisch ìn l<aart te brengen en te monitoren", ald us F[ach,

die aangaf bij risicoinventarisaties bij bedrijven in de (dier)

voedingssector onder meer te letten op het kwaLiteitsbeteid,

de l<ennis van het personee[, de ijkìng van de ðpparaten en

de beschrijving van de maal<processen vên de betreffende
diensten en producten. "Proactief management lijkt een
'heitige graal'. Door vooruitdenl<en l<unnen risico's worden

voorl<omen en niet door schade en schande. De uitdaging in
mijn werl< is om op het l<ennisniveau van de l<Lant te l<unnen

sparren om zo wezenlijl<e verbeterpunten te vinden."

Samen werl(en
'5amen werl<en aan voedselveìLigheid' tuidde de titel van de

presentatie van Manfred Hessing, QA Manager bij ForFarmers

B.V "Pa rtij en heb ben een geza mentij l<e vera ntwoord etij l<heid

voor voedsetveitigheid. Daarbij is de l<etting zo sterl<

ats de zwal<ste schal<e[. Wie niet veitig genoeg werl<t, is

op termijn out of business." ln een informatief verhaal
vertetde hìj hoe diervoedingsproducenten ge4¡mentìjk
de kwaliteit proberen te waarborgen via Securefeed,

we[l<e l<waliteitsborgingssystemen er zijn (controle op

zowe[ leverancier ats product), hoe die in de praktìjk
werl<en en wat de ervaringen van deze overl<oepelende

l<waliteitsorganisatie zijn. "Onze doelen zijn het versterl<en

van het risicobewustzijn en van de rìsico-aanpal<, het borgen
van voedselveitigheid, bijdragen aan de vertrouwensrelatie
en regisseren van een daadl<rachtige aanpal< van incidenten
en crisis."
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Met een productie van 47o mitjoen ton per jaar is de EU

na China en de VS de derde producent van diervoeders in

de were[d. Bijna de helft daarvan betreft ruwvoeders, bijna

een derde mengvoeders, ruim 10olo eigen teelt granen en

ruim 7,5o/o straight diervoeders, vertetde Hessing, die de

stetlìng aandurfde dat het met de bestaande systemen voor

l<waliteisborgìng en -controtes voor en op zoweI Leveranciers

als hun producten in het algemeen goed ìs gesteld met

de (dier)voedselveitigheid in ons Land. "Mede door het

bewustzijn dat voedselveiligheid onder een vergrootglas

tigt bij overheden, maatschappetijke organisaties en (sociaL)

media, denl< ik te l<unnen stellen dat het zelfreinigende

vermogen van de branche grotendeels afdoende is. Toch

is een incident niet attijd te voorl<omen en breel<t soms

'de pleuris' uit", atdus de kwaliteìtsmanager, dìe voor 'de

wet van PLeuris 'zetfs een heuse formuLe. heeft bedacht: P

(pteurisuitbraak)= V(verw jtbaarheid) x R (relevantie) x(S)

Mi (sociate mediagel<heìd). "Het vertrouwen bij het brede

pubtiek omtrent voedselveiligheid ìs mede door enl<e[e

incidenten op zich nìet slecht te noemen, maar ool< niet echt
goed. Er is op dat vlal< dan ool< t nog wat te doen. Daartoe

is door de gehele l<eten een gevoel voor urgentie nodig,

¿tsmede betrol<l<enheid van het management, oog voor (de

impact van) veranderingen, samenwerl<ing en deten van

l<ennis en ervaringen."

lnspecties aan de grens
VoormaLig transportexpert Derl< van Macl<elenbergh,

aLgemeen directeur Eurofrigo, ging in zijn presentatie in op

de kwatiteitsborging en inspectie van levensmidde[en van

dìerlijke oorsprong aan de buitengrens van de Europese

Unìe en op de roI van zijn bedrijf daarin. Sinds 1993 vìnden

de veterinaire l<euringen van goederen uit derden [anden

(buiten de EU) uitsLuitend pLaats op de eerste pLel< waar ze

aan [and gaan: de zee- of Luchthavens. "Hiermee worden een

viertaI doeLen beoogd: bewal<ing van de volksgezondheid,

voorl<omen van dierziel<tes, opsporingvan fraude en controLe

op smol<l<e[waar.

Het zal duidetijk zijn dat Rotterdam voor veel goederen van

buiten de EU vaal< de eerste haven is van bìnnenl<omst. Van

Macklenbergh verteLde dat het gebied tussen Maasvlal<te 2

en Barendrecht a[Leen aI zeven inspectieposten te[t, wôarvan

Eurofrìgio drie l<eurpunten voor zijn rel<ening neemt. "Wij

behandelen jaartijks meer dan 30.000 containers en voeren

meer dan 35.000 inspecties per jaar uit. Daarmee hebben

we een marl<taandeel van ca. 75o/o." Vervo[gens praatte hìj

zijn aandachtig gehoor uìtvoerig bij over het l<euringsproces

: van de voorbereìding van de aanmeldìng van de l<eurìng

door de expediteur, de documentencontroLe door de

Douane in overteg met de VoedseL- en Waren Autoriteiten
(VWA) tot de bepating van het soort l<euring: zegetl<euring,

overeenstemmingscontroLe en materië[e controLe. Daa rbij gaf

hij per l<euringsvorm aan de hand van voorbeetden aan hoe

de keuring in zijn werl< gaat en wetl<e bijzonderheden daarbij

om de hoel< l<omen kijken. Ook liet hij enkete gevoLgen zien

van slechte stuwage. "VeeL vervoerders hebben soms geen

idee well<e l<rachten vrij l<unnen l<omen bij zeetransport en

Lang niet iedereen weet dan ool< hoe je zeecontaìners moet

Laden."

Product-reca[[
Slotsprel<er Tef Tevonderen, expert bij Cunningham Lindsey

Nedertand, beLichtte in zijn verhaaL de product-recaL[ van

(grondstoffen voor) voedingsmiddelen en diervoeders en de

rol van de (N)VWA en de verzel<eringsdel<l<ìng in gevaI van

l<waliteìtsprob[emen bij voedingsmiddeten en diervoeders.

Hij stipte onder meer de redenen aan waarop de VWA

onveilige levensmiddelen l<an afl<euren: ze zijn schadetijk

voor de voU<sgezondheid en/of ongeschìl<t voor consumptie,

bijv. omdat ze bedorven zijn, een onaanvaardbare smaal<

of geur hebben, niet voldoen aan de wettetìjl<e normen of

omdat er een onjuiste etìl<ettering op de verpal<l<ing staat.'AL

mal<en andere Landen daar soms minder een probteem van",

aldus de expert, die vervolgens de verschiLlende vormen van

recøll toeLichtte: sti[Le recall, openbare recall, field change

order, f rst party recall en third party recal[.

Tevonderen vertelde verder dat er twee toetsen zìjn voor

risìcobeoordeting. De primaìre toets heeft betrel<l<ing of

de betreffende voedingsmiddelen en diervoeders aI dan

niet votdoen aan de geldende (Europese en nationale)

wetgeving; de secundaire toets is er om te bepalen of

er spral<e is van een gevaar voor de voil<sgezondheid.
"De VWA en ool< de SI(AL, l<watiteitsorganisatie voor

bioLogìsche producten, toetst voor een openbare recal'L

op werl<elijl< gevaar voor de voU<sgezondheid. VWAs ìn

bijvoorbeetd Duitstand, Scandinavië en Australië toetsen

uitsLuìtend aan de regelgevìng. VoLdoen de producten niet

aan de norm, dan moeten ze toch uit de schappen worden

gehaald", aldus Tevonderen, die de aanwezigen aan het

einde van zijn presentatìe informeerde over de reca[[-

del<l<ing ìn verschi[[ende verzel<eringsvormen, alsmede

over de del<l<ingsverschi[Len in de producten van de diverse

aanbieders. "Polisvoorwaarden zìjn voer voor juristen."

Het informatieve en goed beoordeeLde seminar werd

afgesloten met een paneLdiscussie met de vier inteiders

onder [eìding van l(taas Brand, voorzitter van de Branche

Aanspral<etijl<heid Technische Varia / Agrarisch. O
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