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Vervuild zoutzuur veroorzaakte januari
dit jaar een incident met diervoeder.
Zoutzuur is een technische hulpstof bij
de productie van gelatine. Ook bij het
dioxine-incident in 2004 was een techni-
sche hulpstof van de voedingsmiddelen-
industrie de oorzaak. Toen ging het om
klei dat gebruikt werd bij het sorteren
van aardappelen. In beide gevallen kwam
het dioxine via restproducten van voe-
dingsmiddelenbedrijven terecht in vee-
voer.

Inventarisatie hulpstoffen
De incidenten waren voor het Product-
schap Diervoeder (PDV) aanleiding het
gebruik van hulpstoffen in de voedings-
middelenindustrie te inventariseren. Veel
grondstoffen van diervoeders zijn immers
bijproduct van de productie van voe-
dingsmiddelen. De inventarisatie richt
zich op technische hulpstoffen (anti-
schuimmiddelen of antivlokmiddelen),

‘utilities’ (koelmiddelen, brandstoffen en
schoonmaakmiddelen) en additieven
(conserveermiddelen), ruim 150 stoffen
in totaal.
De volgende stap is het beoordelen van
potentiële risico’s die met het gebruik
van deze stoffen gepaard gaan. De inci-
denten tonen aan dat de beoordeling op
kritische punten in het productieproces
en bij het product (HACCP) niet altijd
voldoende is. Dat komt doordat die
beoordeling vooral is toegespitst op de
veiligheid van het voedsel bestemd voor
menselijke consumptie.
Per stof wordt een feitenoverzicht opge-
steld met daarin de chemische structuur
van de stof, de gevaren voor mens, dier
en milieu, eventuele (wettelijke) normen,
analysemethoden en vermijdbare risico-
’s. Een en ander resulteert dit najaar in
een inschatting van gevaren die samen-
hangen met het gebruik van grondstof-
fen uit de voedingsmiddelenindustrie in
diervoer. De risicobeoordeling van het
gebruik van hulpstoffen is dan te verfij-
nen en te verbeteren waardoor nieuwe
incidenten zijn te voorkomen.

Plan van aanpak
Het PDV ziet, net als brancheorganisatie
Nevedi, de beoordeling, selectie en eva-
luatie van leveranciers van grondstoffen
als een kwetsbaar punt en dus een verbe-
terpunt. Ook enkele grote zuivel- en
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Diervoedersector
past GMP+

opnieuw aan
Begin dit jaar veroorzaakte een hulpstof in diervoeder opnieuw

een dioxine-incident. Het voedselveiligheidsysteem voor dier-

voeders, GMP+, werd op de proef gesteld. Dit systeem ging eer-

der dit jaar grondig op de schop. Later dit jaar wordt het verder

aangepast aan nieuwe wetgeving en wensen uit de markt.

Voedselveiligheid

Het lossen van bierborstel. In bijproduc-
ten afkomstig van de voedingsmiddelen-
industrie kunnen nog stoffen elders uit
het proces aanwezig zijn. Ruim 150 tech-
nische hulpstoffen zijn inmiddels uitge-
breid in kaart gebracht.
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vleesverwerkende bedrijven eisen pas-
sende maatregelen van de diervoeder-
sector. De incidenten veroorzaken im-
mers verlies van imago en afzetmarkten
en veel financiële schade. In de kwali-
teitsborging in de hele keten krijgt de
veiligheid van diervoeders dan ook een
cruciale rol toebedeeld.
Het PDV pakt die verantwoordelijkheid
op met een plan van aanpak dat nog dit
jaar wordt afgerond. Het plan omvat vijf
aspecten. Naast de hiervoor genoemde
leveranciersbeoordeling is intensievere
monitoring van grondstoffen een tweede
actiepunt. Vetten controleren op PCB’s,
als indicator voor dioxine, is bijvoorbeeld
niet afdoende, zo leerde het incident van
januari. Er zal ook steekproefgewijs op
dioxine worden getest. Andere stoffen
waarbij het productieproces goed wordt
beheerst, kunnen frequent worden on-
derzocht. Bij productieprocessen die niet
goed worden beheerst, wil het PDV volle-
dige partijcontrole of een zeer frequente
bemonstering en analyse verplicht stel-
len. Zo stelt GMP+ al 100% ingangscont-
role verplicht op zware metalen voor voe-
dermiddelen en toevoegmiddelen van
minerale oorsprong.

Voorzorgsmaatregelen
In geval van incidenten en crises dient
het bedrijfsleven zelf sneller voorzorg-
maatregelen te treffen. Dit derde punt uit
het plan van aanpak omvat een eventuele
tijdelijke blokkering en kanalisatie in de
dierlijke keten (van diervoer, veehouderij
en vlees-, zuivel- en eierhandel en -in-
dustrie). De sector wil daarmee wettelijke
maatregelen voor zijn. De Voedsel- en
Warenautoriteit (VWA) beperkt zich tot
het toezicht op een correcte en effectieve
uitvoering door het bedrijfsleven. Bij het
dioxine-incident van januari dit jaar

bleek dit in de aanvangsperiode uitste-
kend te werken (later besloot de VWA als-
nog zelf maatregelen te treffen).
Het dioxine-incident bracht ook het vier-
de aandachtspunt in praktijk: de trace-
ring en koppeling van gegevens in de ke-
ten. In de veehouderijketen moet het
denken en handelen er op gericht zijn
snel in te grijpen als ergens toch iets fout
gaat.
Gedegen crisismanagement staat of valt
met het snel in beeld hebben van de be-
trokken bedrijven. In januari was de dio-
xinebron in enkele dagen gevonden. Bin-
nen een dag was tevens bekend welke
veehouderijbedrijven verontreinigd voer
hadden ontvangen. De privacy van de
bedrijfscode van veehouderbedrijven
bleek vertragend te werken. Om die
reden verzocht het PDV het ministerie
van LNV inmiddels die privacy op te hef-
fen. Het ministerie heeft dit verzoek nog
steeds in beraad.

ISO 22000
Vijfde en laatste punt van het plan van
aanpak is de stroomlijning van GMP+
met ISO 22000. Ook daarmee wil het PDV
dat de diervoedersector een volwaardige
invulling geeft aan zijn positie in de voed-

selketen. De sector is vergevorderd.
Onlangs kreeg GMP+ van de Raad voor
Accreditatie een opwaardering als inter-
nationale standaard voor certificatie. Ook
doorstond de diervoedersector de eerste
maanden van dit jaar de krachtproef van
een nieuw incident. Het onderstreept de
instelling van de sector. Ze meent zelfs
de humane voedingsmiddelenindustrie

tot voorbeeld te kunnen zijn. Immers,
dankzij de borging van diervoeder kwa-
men de afgelopen jaren onvolkomenhe-
den aan het licht bij voedingsmiddelen-
bedrijven die zij zelf niet op het spoor
waren gekomen. Het geeft maar weer
eens aan dat de sectoren veel met elkaar
te maken hebben. En dat beide baat heb-
ben bij een gezamenlijke aanpak van
voedselveiligheid.

De privacy van de bedrijfscode van
veehouderbedrijven vertraagde de
tracering

Medio juli maakte de Raad voor Accreditatie (RvA) bij het
Productschap Diervoeder bekend dat het Nederlandse voed-
selveiligheidsysteem voor diervoeders, GMP+, de status van
internationale standaard voor certificatie heeft gekregen.
Het betekent dat GMP+ te vergelijken is met andere stan-
daarden, zoals HACCP en ISO. Bijna 7.000 bedrijven, afkom-
stig uit zo’n 50 landen in de diervoederketen, hebben een
GMP+-certificaat.
Het GMP+-systeem is sinds begin dit jaar gebaseerd op
eisen ten aanzien van: 1. voorwaarden voor deelname,
2. standaarden voor kwaliteitsvoorwaarden voor het product
en het productieproces, en 3. toezicht en certificatie. GMP is
afgestemd op (nieuwe) wetgeving, zoals HACCP, de Diervoe-

derhygiëneverordening en de General Food Law.
Naar het oordeel van de RvA scoort GMP+ uitstekend als het
gaat om het toezicht, de strenge beoordelingscriteria en de
consequenties die volgen op tekortkomingen. Wijst contro-
le, op basis van heldere criteria, uit dat bedrijven in de fout
gaan, dan volgt een schorsing van het GMP+-certificaat. Zo
lang de tekortkoming niet is hersteld, mag het bedrijf geen
GMP+-certificaat voeren. Daarmee wordt het bedrijf beperkt
in zijn afzetmogelijkheden. GMP+-gecertificeerde bedrijven
mogen namelijk alleen grondstoffen afnemen van bedrijven
die eveneens het GMP+-certificaat hebben. Bij forse tekort-
komingen verliest het bedrijf het certificaat.

GMP+ internationale standaard
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Defect filter
De bron van het dioxine-incident van begin 2006 lag in België. Bij zoutzuurprodu-
cent Tessenderloo Chemie was een filter niet tijdig vernieuwd waardoor het twee-
de filter het begaf. Dioxine bleef daardoor achter in het zoutzuur. Gelatineprodu-
cent PB Gelatines gebruikte dit zoutzuur als technische hulpstof. Botten worden
door verhitting grotendeels ontvet en vervolgens behandeld met zoutzuur. Het
beendersulfaat lost dan op waarna het gelatine kan worden afgescheiden. In het
restantvet hoopte het verontreinigde zoutzuur zich op. Dit restant werd bij het
eerder gewonnen vet gevoegd en geleverd aan Profat, een leverancier van grond-
stoffen voor diervoeder. Maar liefst 275 Nederlandse veehouderijbedrijven wer-
den tijdelijk geblokkeerd.


