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Voedselveiligheid

De voedingsmiddelenindustrie begint de traceerbaarheid rede-

lijk onder de knie te krijgen, blijkt uit onderzoek van de Voedsel

en Waren Autoriteit. Toch zijn er nog wel vlekjes aan de horizon.

Het weinige toezicht en controle op de transport is bron van zor-

gen. Verder weigert de retail ook nog eens de aanvullende eisen,

tenzij de EU-landen deze in harmonie invoeren, zo viel te belui-

steren op het congres over traceerbaarheid dat VMT samen met

de VWA op 4 juni organiseerde. 

Op het congres werden twee cases gepre-
senteerd van producenten die al redelijk
uit de voeten kunnen met nieuwe regel-
geving. Jan-Peter Borger boeide het
publiek met de ‘case aardappelen’. Bor-
ger is Manager Research, Development &
Quality-assurance bij FanoFineFood BV,
een bedrijf met een jaaromzet van ¤ 70
miljoen. Ze maken salades, quiches,
kant- en klare koelmaaltijden en sauzen.
Rond februari van dit jaar kreeg deze
producent een klacht uit de markt over
de smaak van de aardappelsalade. Bin-
nen vijf uur was de oorzaak bekend. De
afwijking werd veroorzaakt door de aard-
appelen in de salade. Borger: “Het bleek
om een stofje te gaan dat slechts als je
elke dag, een half jaar lang, een kilo sala-

de zou eten kankerverwekkend kon zijn.” 
De aardappelen met afwijkende smaak
betrof een partij van 35 ton, afkomstig
van een akker. De boer had de partij
gescheiden van andere partijen bewaard.
Hoe het schadelijke stofje in die aardap-
pelen is gekomen, heeft FanoFineFood
tot op heden niet kunnen achterhalen.
De 35 ton aardappelen was met behulp
van 26 recepturen verwerkt in 113 pro-
ducten met een totaal gewicht van 40
ton. Vanwege de coderingsmethode die
FanoFineFood hanteerde, waren zij
genoodzaakt niet 40 maar in totaal 160
ton salade terug te halen. Borger: ‘Als je
die omvang moet terugroepen bij de con-
sument, lukt je dat niet met een kwartpa-
gina in de krant. Toch vonden we de
afwijking dermate, dat we het er ook niet
bij konden laten zitten.”

Een ‘half-open recall’ bleek een afdoende
maatregel. De terughaalactie zou zich
beperken tot het terughalen van het pro-
duct uit de winkelschappen en de distri-
butiecentra. In overleg met de VWA en
TNO besloot het bedrijf de salade niet bij
de consument terug te halen.
Binnen zestig minuten werd achterhaald
waar de producten naar toe waren
gegaan. “We haalden vijftien medewer-
kers van Planning, Sales en Marketing
die de circa vijftien ordners met order-
bonnen moesten doorspitten.”

Retail
Bij het uit de winkelschappen halen van
de producten werd FanoFineFood met
een nieuwe tegenslag geconfronteerd.
De opdracht om de 160 ton salade met
die specifieke THT terug te sturen, kwam
niet helemaal over bij de retail. “Weet u
wat een retailer doet als hij de melding
krijgt van een half-open recall?’ Borger
maak met zijn hand een vegende bewe-
ging terwijl hij langs een imaginair win-
kelschap loopt. “Die halen dus hun hand
door het schap, doen als het meezit er
een zak omheen, plaatsen het op een
pallet en gooien het bij ons achter de
deur. Alle soorten THT’s, alle codes, zelfs
producten van andere bedrijven, alles
ging eruit. Wij kregen 320 ton aardappel-
salade terug.” De reactie van de winke-
liers stemde Borger niet erg vrolijk.
“Maar”, zegt hij, “ik heb daar best begrip
voor. Het is een voorstelbare reactie op
de winkelvloer.” De totale schade
bedroeg voor FanoFineFood enkele ton-
nen.
Borger destilleerde enkele leerpunten uit
deze recall. “Wij proefden onze aardap-

pelen niet bij binnenkomst. We meten er
van alles aan, maar een gekookte aard-
appel proeven …?” Dat doet het bedrijf
nu dus wel. “Uiteraard gaan wij ook een
unieke codering toepassen en maken wij
met onze klanten afspraken hoe te han-
delen in geval van een recall.”

Harmonisatie
Marc Jansen, hoofd Consument en Kwali-
teit van het CBL, denkt dat het gewoon
preventief handelen van de winkeliers is.
“We doen dat uit voorzorg.” Traceerbaar-
heid leidt volgens Jansen tot minder inci-
denten. Maar Nederland hoeft volgens
hem niet voor de rest van de EU uit te
lopen. ”Laat dat volstrekt helder zijn. Als
de Nederlandse eisen niet vijfentwintig
keer (voor heel Europa gelijk, red.) wor-
den ingevoerd, dan worden ze ook door
ons niet geaccepteerd.”.
“We hebben begrepen dat Nederland
heel hard werkt om de extra voorwaarden

‘Wij proefden onze aardappelen niet’

Traceerbaarheid baart

De VWA en retailorganisatie CBL
zijn het niet eens over het invoe-
ren van de aanvullende eisen.
"Alleen geharmoniseerd invoe-
ren in Europa", was de stelling
van CBL-woordvoerder Marc Jan-
sen (links). Ghislaine Mittend-
orff (rechts) en Marcel Menge-
lers (midden) traden namens de
VWA op.
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in Brussel gerealiseerd te krijgen, maar
de Europese Commissie vindt dat ze op
punten veel te ver gaan.” Daaruit conclu-
deert Jansen dat er voor de door de VWA
opgestelde aanvullende eisen geen Euro-

pees draagvlak is.
Niettemin houdt de VWA voorlopig vast
aan de Nederlandse aanvulling (zie
kader). Volgens accountmanager Levens-
middelen John Vliegenthart streeft ook

de Nederlandse overheid naar harmoni-
satie. Onder haar EU-voorzitterschap zal
daar dit najaar nadrukkelijk aandacht
voor worden gevraagd.

Handhaving
Vanaf 1 januari gaat de VWA de Algemene
Levenmiddelen Verordeing (GFL) en de
Nederlandse invulling globaal handha-
ven. “De VWA kan te allen tijde op de
stoep staan om te kijken of bedrijven
over systemen en procedures beschikken
en of ze effectief zijn.”
Echt zorgen maakt Vliegenthart zich niet.
Uit zijn contacten bleek dat veel bedrij-
ven al beschikken over een systeem. 
Adjunct-inspecteur Ghislaine Mittendorff

van de VWA onderbouwde dat met eigen
onderzoek uit oktober 2003 naar hoe ver
de keten, van producent  tot supermarkt,
was met invoering van traceerbaarheids-
systemen. Bedrijven bleken veelal op de
hoogte van de regels en ook de Neder-
landse aanvullende eisen. Ingeval van
klachten en calamiteiten kon door een
ruime meerderheid van de 43 bezochte
fabrikanten adequaat opgetreden wor-
den, weet Mittendorff te vertellen. Dit is
in tegenspraak met het onderzoek van
KPMG Atos, begin dit jaar. Daaruit kwam
onder andere naar voren dat 66% van de
producenten de traceerbaarheid nog niet
op orde heeft (zie Food Management,

‘De VWA kan te allen tijde op de 
stoep staan’

De aanvullend eisen van de VWA ten
aanzien van traceerbaarheid zijn uitge-
breid beschreven in VMT 12, 2004, pp.
15, 16. Op het congres kwamen daar
nog onderstaande aanvullingen naar
voren:
– De 4-uursregel gaat in zodra de

VWA  tweezijdig contact heeft
gehad met het bedrijf. De 4-uur
geldt per geografisch gescheiden
locatie. Indien er twee bedrijven op
eenzelfde locatie staan, en beide
hebben een andere eigenaar, dan
worden deze beschouwd als twee

afzonderlijke schakels; bij een geza-
menlijke eigenaar is sprake van één
eigenaar.

– Het vervoer en opslag worden niet
als schakel beschouwd, tenzij zij
eigenaar worden van de producten.

– De meldplicht aan de VWA geldt
voor alle producten die schadelijk
zijn voor de gezondheid, waar wet-
telijke normen zijn overschreden en
producten die ongeschikt zijn voor
humane consumptie (in de zin van
onaanvaardbaar voor consumptie).
Deze moeten alleen worden gemeld

indien het product niet meer binnen
het eigen bedrijf kan worden vernie-
tigd of worden herverwerkt. Zodra
er dus een andere schakel betrok-
ken is en/of het product de consu-
ment heeft bereikt,  moet dit wor-
den gemeld. Degene die een derge-
lijke afwijking ontdekt, dient deze
onmiddellijk bij de VWA (bij voor-
keur via de klachtenlijn 0800-0488)
te melden.

– De eigenaar dan wel veroorzaker is
juridisch verantwoordelijk voor een
eventuele recall.

Aanvullende eisen VWA

t VWA geen echte zorgen



Bedrijven

MinacNed
MinacNed is een nieuwe organisatie die alle belangen in Nederland
op het gebied van micro- en nanotechnologie bundelt. Na een
periode van ruim drie jaar onder de naam MINAC, Microsysteem-
en Nanotechnologie Cluster, is MinacNed een logische vervolgstap.
Waren in de oorspronkelijke opzet al meer dan 30 technologieaan-
biedende bedrijven en universitaire instituten lid, nu treedt ook een
bredere groep van potentiële toepassers van de nieuwe technolo-
gieën toe. Daarnaast zijn de ‘trekkers’ van de grote Bsik-onder-
zoeksprogramma’s MicroNed en NanoNed vertegenwoordigd in
MinacNed. Bovendien wordt de start van MinacNed gemaakt op
basis van professionele bureauondersteuning van FHI, de federatie
van technologiebranches, die het initiatief ook inhoudelijk steunt.

Imtech breidt activiteiten uit
Imtech NV uit Gouda neemt de Navision-activiteiten van Level Auto-
matisering BV in Hengelo over en zal deze integreren binnen de
business unit Imtech ICT Greenware. Daarnaast breidt het bedrijf
haar ERP-dienstverlening uit door het opstarten van een Navision
Solution Center. Imtech ICT is dan ook per direct een Microsoft Cer-
tified Business Solutions Partner geworden.

Molenaar Award
Jurist en zelfstandig adviseur Henk Van
Noordt Wieringa heeft De Molenaar
Award 2004 gewonnen. De Molenaar
Award is op 8 juni voor het eerst uitge-
reikt en is voor personen die zich in de
afgelopen twee jaar verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de ontwikkeling van
de graanverwerkende- en/of diervoedsel-
industrie en/of (grondstoffen)handel in
België en/of Nederland. Van Noordt Wie-
ringa hield zich bezig met wet- en regelgeving, geurconvenanten,
hinderwet- en milieuvergunningen. 

Naamswijzigingen
– Starren BV heeft een nieuwe naam voor twee business units. De

units ‘BU Specials’ en ‘BU Voeding en Fijn Chemie & Farmacie’
opereren nu onder de naam Actemium. Meer informatie staat
op de website www.actemium.nl.

– Unifine Döhler en Unifine wijzigen hun naam in resp. Unifine
Food & Bake Ingredients en Unifine Sauces & Spices. Verder ver-
andert er niets bij het bedrijf. Beide bedrijfsonderdelen van
Cosun blijven zelfstandig werken.

Certificaten
– BRC-certificaat: De Belgische firma Vandenbogaerde NV, vlees-

productiebedrijf voor Neco BV in Hulst.
– HACCP-certificaat en COKZ-transportcertificaat: Vergeer Kaas,

Reeuwijk. Gecertificeerd door COKZ.
– SO 9001/2000-certificaat: SVO-Groep, Houten. Gecertificeerd

door Lloyd’s.
– ISO 9001/2000-certificaat: Précon Food Management, Bunnik.

Gecertificeerd door BVQI.
– ISO 9001/2000-certificaat: Orafti, Tienen, België. Gecertificeerd

door AIB.
– BRC/IOP-standaard voor verpakkingsproducenten: Verpak-

kingsbedrijf Cats Flexible Packaging BV, Rotterdam. Gecertifi-
ceerd door BVQI.
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april 2004, pag. 16-19).
Punt van zorg in het VWA-onderzoek is het transport tussen de
afzonderlijke schakels. Tijdens het transport is 13% van de
vrachtwagen verzegeld terwijl 5% van de chauffeurs wordt ges-
creend. Toch is 81% van de goederen niet eenvoudig voor, tij-
dens of na transport te besmetten. Verder is er nauwelijks zicht
op en informatie over de producten tijdens tussentijdse opslag
door verladers. “Hier is nog een belangrijke rol voor de verla-
ders weggelegd”, aldus Mittendorff. De eigenaar van de goede-
ren blijft echter verantwoordelijk, liet haar collega John Vliegen-
hart eerder al weten.

Menselijke input
Ook Hazlewood Convenience Foods BV, producent van sandwi-
ches, presenteerde een case. Net als bij FanoFineFood is het
traceren nog niet vergaand geautomatiseerd, maar hoofdzake-
lijk een papieren gebeuren. “Ik heb regelmatig met mensen van
een softwarebedrijf gesproken”, aldus Technical Manager
Robert Jan Zwanenburg. “We praten dan over meer dan 200
recepturen, grondstoffen en een zeer complexe processing. Als
je dan vraagt of hij daar wat mee kan, krijg je als antwoord dat

het ontwerp wel even zal duren en dat er uiteraard een prijs-
kaartje aanhangt.” 
Ook Borger stelt vast dat het een ‘duur grapje’ is. Wel over-
weegt hij een magazijnmanagementsysteem in combinatie met
RFID aan te schaffen. Behalve een snellere tracing kan daarmee
ook het orderpicken worden verbeterd. Door automatische lot-
controle in de productie in te voeren zou ook de scheduling en
productie efficiënter kunnen worden georganiseerd. Daarmee
komt meteen een eind aan een belangrijk nadeel van een
papieren traceringsysteem: het maken van menselijke fouten
bij het invoeren van gegevens. “Het heeft ons bijna twee jaar
gekost voordat alle medewerkers de gewenste informatie regis-
treerden.” Borger spreekt nadrukkelijk zijn enthousiasme uit
over de input van de Nederlandse overheid met betrekking tot
traceerbaarheid. Er zitten volgens hem behalve de voedselvei-
ligheid, ook andere grote voordelen aan de regelgeving. Hij
noemt als voorbeeld de concurrentieslag die gemaakt kan wor-
den op bedrijven die de zaken nog niet op orde hebben.

Annepaul Roukema en Hans Damman

Het kost heel wat inspanning en geld om traceerbaarheid goed te
regelen. Bij Hazlewood Convience Foods gebruiken ze nog een papie-
ren systeem. 'Het staat of valt met de menselijke input', aldus Robert
Jan Zwanenburg

Uitreiking van de Molenaar
Award 2004


