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Voedselveiligheid
Management

De ministeries van VWS en LNV houden vast aan hun eerder

afgekondigde verbod. Vers pluimveevlees mag vanaf 2007 

geen Campylobacter- en Salmonella-bacteriën bevatten. De

nul+-norm lijkt verlaten, terwijl RIVM-onderzoek heeft aange-

toond dat zelfs dat niet reëel is, tenzij het vlees wordt door-

straald. PVE en Nepluvi reageren dan ook afwijzend.

“Voor de overheid is het uitgangspunt
dat per 1 januari 2007 alleen Salmonella-
en Campylobacter-vrij pluimveevlees aan
de consument wordt aangeboden.” Aldus
schrijven de ministers Hoogervorst (VWS)
en Veerman (LNV) op 22 februari in hun
brief aan de Tweede Kamer over hun her-
ijking van het Campylobacter-beleid. Dit
naar aanleiding van de eindresultaten
van het Campylobacter Risk Manage-
ment en Assessment (CARMA) -project
van het RIVM en andere instituten (zie
VMT 13, 2005, pp. 14-17).
Dit standpunt mag gerust verbazingwek-
kend worden genoemd. Want dé conclu-
sie uit het CARMA-rapport is dat een ab-
solute nultolerantie zowel technisch als
economisch niet haalbaar is. 
In feite betekent het verbod een verdere
verzwaring van de eerder geformuleerde
eisen voor na 2006. Minister Veerman rep-
te namelijk in zijn in februari verschenen
nota voedselveiligheid ‘Veilig voedsel voor
iedereen: een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid’ nog over een zogeheten nul+-
niveau, ofwel nagenoeg ziektekiemvrij.
Argumentatie daarbij was dat “ziektekie-
men nooit helemaal zijn te vermijden in
vlees”. In hun brief aan de Tweede Kamer
reppen de bewindslieden met geen woord
meer over deze nul+-norm. Ongetwijfeld
is dit een van de discussiepunten tussen
beide ministeries, waardoor de brief aan
de Tweede Kamer bij herhaling werd uit-
gesteld. Volksgezondheid lijkt gewonnen
te hebben van de pluimveesector, die door
prijsdruk en goedkope importen toch al in
zwaar weer verkeert.

Voorlopersbeleid
Het streven naar een absoluut verbod op
Campylobacter (en Salmonella) past in

het voorloperbeleid van de regering,
schrijven de ministers in hun brief. Zij
realiseren zich dat dit verbod extra druk
op de pluimveesector legt en willen
daarom een dergelijk verbod Europa-
breed invoeren. Ook willen zij daarmee
voorkomen dat (licht) besmet vers
pluimveevlees naar andere EU-landen
wordt geëxporteerd. Zij zullen proberen
de besluitvorming hierover te versnel-
len.
Inmiddels is het voorgenomen verbod
ter notificatie ingediend. De overige EU-
lidstaten moeten dit voor het eind van
het jaar goedkeuren, wil Nederland het
verbod in 2007 kunnen invoeren. Hier
ligt dus nog een ontsnappingsmogelijk-
heid voor de sector. Een andere moge-
lijkheid bieden de bewindslieden zelf in
hun brief door daarin een aantal ‘voor-
waarden’ te noemen voordat zij het ver-
bod zullen afkondigen. Zo moet er meer
duidelijkheid komen over de technische
mogelijkheden in de productiefase, de
haalbaarheid en kosten en het exporte-
ren van besmette partijen.
Helemaal een gelopen koers is het voor
de sector dus nog niet. Wel schrijven de
bewindslieden dat de verkoop van onbe-
smet vlees voor hen zo belangrijk is dat
zij het voldoende vinden indien de voor-
hoede van de pluimveebedrijven redelij-
kerwijs aan het verbod kan voldoen, de
handhaving gewaarborgd is en onbe-
doelde neveneffecten beperkt zijn. Het
peloton aan pluimveeverwerkers kan
dus niet te veel uiteenvallen, daar an-
ders de achterblijvers dreigen te moeten
stoppen of moeten gaan concurreren
met goedkoper (diepgevroren) vlees uit
landen als Brazilië en Thailand, wat in
feite ook stoppen inhoudt.

Andere routes
Opmerkelijk is ook dat de bewindslieden
voor de volgens het CARMA-project groot-
ste besmettingsroutes, namelijk direct
contact tussen mens en (jonge land-
bouw)huisdieren (60% van de blootstel-
ling aan Campylobacter), en reizen naar
het buitenland (16%), weinig maatregelen
treffen anders dan voorlichting. Zij schrij-
ven: “Over de risico’s en te nemen hygië-
nemaatregelen wil en kan de overheid
geen verdere maatregelen nemen richting
de burger respectievelijk de reiziger.”

Reacties
Gezien de omvang en reikwijdte van het
CARMA-onderzoek vroeg de redactie een
aantal reacties op de uitkomsten van het
rapport en op de brief waarin beide be-
windslieden hun beleid voor de komende
jaren uiteenzetten. De reacties vanuit de
sector zijn afwijzend. De Consumenten-
bond juicht het verbod begrijpelijkerwijs
toe.

Nepluvi: ‘Onacceptabel’
“Nepluvi, de Vereniging van de Neder-
landse Pluimveeverwerkende Industrie, is

CARMA-onderzoek: Campylobacter niet op vers pluimveevlees uit te bannen
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van mening dat het een goede zaak is dat
het CARMA-project is uitgevoerd”, aldus
voorzitter Jan Odink. “De sector heeft
heel veel gedaan om Salmonella en Cam-
pylobacter in het eindproduct te verla-
gen. Desondanks blijkt uit het uitgebrei-
de CARMA-onderzoek dat er vooral bij
Campylobacter nog steeds te veel onbe-
kend is om te kunnen komen tot een
Campylobacter-vrij eindproduct.

Uiteraard zijn slachterijen bereid om alle
mogelijkheden te onderzoeken. Gedacht
kan worden aan logistiek slachten, ver-
mijden dan wel voorkomen van fecale be-
zoedeling van het karkas en, als sluitstuk
van de hele kwaliteitsbewaking door de
keten heen, eventueel een kiemreduce-
rende behandeling. Een aantal projecten
zijn al gaande.
Belangrijk is dat eventuele wettelijke
maatregelen Europees worden doorge-
voerd zodat er voor alle producenten bin-
nen de Europese markt ‘one level playing
field’ blijft bestaan. Nationale verboden
zijn alleen acceptabel indien op redelijke
wijze aan de verplichtingen kan worden
voldaan om consumenten die producten
te leveren die zij wensen. Het huidige
voornemen van de minister van VWS vol-
doet daar niet aan.”

PVE: ‘Onrealistisch’
“CARMA heeft laten zien dat de voedsel-
veiligheidsproblematiek geen eenzijdige
insteek kent”, reageert Ben Dellaert, sec-
tordirecteur Pluimvee(vlees) en Eieren bij
de Productschappen Vee Vlees en Eieren
(PVE). “Het is goed dat naast de effecti-
viteit van de interventies ook de econo-
mische haalbaarheid van een maatregel
is onderzocht. Zo is gebleken dat de vol-
gens het model reële optie van aanvrie-
zen in de praktijk veel te duur is.
Helaas zijn er uit het project voor de
vleeskuikenhouders geen praktische aan-
knopingspunten gekomen. CARMA geeft
aan dat op pluimveebedrijven een strik-

tere hygiëne moet worden doorgevoerd.
De vraag is dan via welke extra maatrege-
len dit kan worden bereikt?
Wij zijn verbaasd dat vanuit de ministe-
ries nu wel een Salmonella- en Campylo-
bacter-verbod per 2007 wordt afgekon-
digd. Op basis van de huidige kennis
voor wat betreft (vooral) de bestrijding
van Campylobacter is dit niet reëel. Wij
hebben de minister van Volksgezondheid
dan ook verzocht het besluit in te trek-
ken. Mocht dit niet gebeuren dan zal het
Productschap zeker bezwaar maken te-
gen de notificatie van het besluit bij de
Europese Commissie.
In overleg met de overheid, de onder-
zoeksinstellingen en het bedrijfsleven zal
het productschap in de komende periode
blijven meewerken aan verder onderzoek
om maatregelen te vinden die door de
pluimveehouder en verwerkende indus-
trie kunnen worden ingezet. Aan onder-
zoek naar Campylobacter is door de sec-
tor al bijna ¤ 300.000 besteed. Doel-
stelling is om na Salmonella ook Campy-
lobacter in de greep te krijgen, maar dan
wel via een reëel en haalbaar tijdpad.”

Consumentenbond: ‘Maximum’
“De Consumentenbond is blij met de
resultaten van het CARMA-project”, al-
dus woordvoerder Anneke van der Laan.
“Het is zeer hoopgevend dat het RIVM uit
deze grondige studie concludeert dat op
relatief goedkope wijze het aantal Salmo-
nella- en Campylobacter-besmettingen
te reduceren is. Nu met behulp van de
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Decontamineren als laatste redmiddel oké, mits…  en
voor hooguit een x-deel van de productie. 
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Ir. B.J. Odink, Nepluvi: “In Euro-
pa moet er ‘one level playing
field’ blijven bestaan.” 
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B.M. Dellaert, PVE: “Werken via
een reëel en haalbaar tijdspad.”
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Drs. A.M. van der Laan, Consu-
mentenbond: “Bal ligt bij het
bedrijfsleven om de keten verder
op te schonen.” 
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K. Frémery, Isotron Nederland:
“Doorstralen kan al voor minder
dan zes cent per kilo.”
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overheid is uitgezocht hoe dat kan worden gerealiseerd en het
RIVM optimistisch is over de haalbaarheid, ligt de bal bij het
bedrijfsleven om de keten verder op te schonen.
Een nul+-norm is voor de Consumentenbond onder bepaalde
voorwaarden acceptabel en moet zo snel mogelijk worden toe-
gepast. Wel heeft de bond vraagtekens bij de handhaafbaar-
heid hiervan. De bond pleit voor het toepassen van eenzelfde
methodiek als bij de Europese Salmonella-norm die nu in con-
cept gereed is: met regelmaat moeten daarbij vijf monsters
worden genomen, die schoon moeten zijn.
Decontaminatie kan daar waar besmetting ondanks vergaande
maatregelen eerder in de keten onvermijdelijk is, als sluitstuk
worden toegepast. Het mag nooit een excuus vormen voor slor-
digheid elders in de keten. De bond is daarom ook voorstander
van een maximumpercentage dat in aanmerking komt voor
decontaminatie.”

Purac: ‘Goedkeuring’
Purac onderschrijft bij monde Wouter Moormann, product &
application development manager Meat & Poultry, dat een
combinatie van decontaminatie met melkzuur en technische
maatregelen om verspreiding van mest tijdens het slachten te-

gen te gaan, een gunstige kosten/ batenverhouding heeft. Pu-
rac heeft dan ook bij de Europese Commissie een dossier inge-
diend om de goedkeuring te verkrijgen voor het gebruik van
melkzuur en gebufferd melkzuur om pluimvee te decontami-
neren. Dit dossier wordt momenteel door de EFSA (European
Food Safety Authority) geëvalueerd en beoordeeld.

Isotron: ‘Keuzemogelijkheid’
“Wat mij steeds weer opvalt, is de stelling dat doorstraling
maatschappelijk niet haalbaar is. Daar ben ik het niet helemaal
mee eens”, reageert Kees Frémery, commercieel technoloog bij
Isotron Nederland. “Doorstraalde kipproducten moeten niet in
plaats komen van onbehandelde kipproducten maar naast el-
kaar in de schappen liggen. Het gaat om de keuzevrijheid van
consumenten. Ik ben niet bang voor negatieve publiciteit in
deze.
In het rapport worden decontaminatie en doorstraling apart
genoemd. Dat geeft al aan dat het iets aparts is. Doorstraling is
gewoon een van de decontaminatietechnieken zoals alle ande-
re. De eigenschappen en de mogelijkheden zijn alleen anders.
Het kan niet in-house worden gebruikt, de doordringing is die-
per dus geschikt voor bulkproducten, het kan bovendien zowel
gekoeld als bevroren worden toegepast en zo zijn er meer ver-
schillen.
Ook komt in het rapport sterk naar boven dat doorstraling te
duur zou zijn, terwijl dit al voor minder dan zes cent per kilo
mogelijk is, afhankelijk van optimalisatie in de keten.
Alle decontaminatietechnieken waarvan bewezen is dat ze niet
schadelijk zijn, dus veilig, zouden wettelijk toegestaan moeten
zijn. Het belang is de volksgezondheid en niet de maatschappe-
lijke aanvaarding. De consument zal zelf, dankzij goede voor-
lichting, de keuze maken.”

IMI
Iwan Ooms (34) is benoemd tot sales director bij IMI
in Zeist. Hij was hiervoor onder meer werkzaam bij
RedPrairie en Manhattan Associates, beide leveran-
ciers van software voor logistiek en transport. IMI is
leverancier van ordermanagement, warehouse-mana-
gement, supply chain-management, customer rela-
tionship-management, ERP- en EPM-systemen voor
retail, groothandel, logistieke dienstverleners en pro-
ducenten van fast moving consumer goods.

Keuringsraad KOAG/KAG
Het team van de Keuringsraad KOAG/KAG is gewijzigd. Zo ver-
sterkt Clarinca Hummel sinds april parttime het team. Zij zal in
het bijzonder worden ingezet voor de keurings- en monitoringac-
tiviteiten.
Berndt van Till was sinds 1 juni 2004 ad-interim directeur. Per
1 januari dit jaar is hij benoemd als directeur.
Jolanda Lankhaar heeft een andere titel gekregen. Sinds 1 no-
vember 1998 is zij werkzaam als keuringssecretaris en met ingang
van 1 januari van dit jaar is zij tot secretaris benoemd. Naast het
keuren en het monitoren van reclame-uitingen voor zelfzorgge-
neesmiddelen en gezondheidsproducten is zij onder meer verant-
woordelijk voor de begeleiding en voorbereiding van procedures
bij de Reclame Code Commissie en de civiele rechter. Daarnaast
verzorgt zij de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten.
Mieke Lotgerink-Bruin, diëtist en bijna drie jaar als keuringsse-
cretaris werkzaam, houdt zich naast de kernactiviteiten van keu-
ren en monitoring ook bezig met de administratie en het or-
ganiseren van workshops en ledenbijeenkomsten.

Douwe Egberts
Joost Manassen (42), algemeen directeur van Douwe Egberts
Nederland, heeft besloten vanaf komende zomer zijn carrière
voort te zetten buiten het moederbedrijf Sara Lee/DE. Het is nog
niet bekend wat hij gaat doen.

KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen (KNAW) heeft een nieuwe president: prof.
dr. F.P. (Frits) van Oostrom (1953). Van Oostrom is de
opvolger van Pim Levelt, die drie jaar president van de
KNAW is geweest. Van Oostrom is sinds 2002 universi-
teitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Schuttelaar & Partners
Elize Klitsie is per 1 mei als Senior adviseur in dienst getreden bij
de business unit Food & Nutrition van Schuttelaar & Partners in
Den Haag. Voorheen was zij werkzaam bij de Stichting Merkarti-
kel in Amsterdam en het bureau van de Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie (FNLI) in Rijswijk.

Sensus
Mr. Joep van Wessem is benoemd als Managing direc-
tor bij Sensus. De afgelopen 20 jaar vervulde Van Wes-
sum verschillende managementfuncties bij internatio-
nale bedrijven, in het bijzonder in de zuivelindustrie.
Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan in de marke-
ting en verkoop van ingrediënten.

Iwan Ooms.

Frits van Oostrom. 

Joep van Wessem.
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Hans Damman

De voorhoede van de pluimveebedrijven moet
redelijkerwijs aan het verbod kunnen voldoen


