
01 Kratten wassen in Nederland

Een onderzoek naar de verborgen kosten van krattenwassen.

Krattenwassen 
in Nederland
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INLEIDING

Grote bedrijven in de voedselproducerende sector 

besteden het wassen van hun voedsel- en waren-

kratten vaak uit aan een externe partij, of beschik-

ken over een eigen interne wasfaciliteit. Toch blijkt 

uit onderzoek (“Krattenwassen in Nederland - Een 
onderzoek naar de hygiëne en kwaliteit van krat-
tenwassen” - 2018) dat de problemen waar kleinere 

bedrijven mee kampen - stickerresten die 

achterblijven na het wassen, kruisbesmetting, 

slecht drogen van kratten, lage kwaliteit van 

hygiëne en onregelmatige controle op bacteriën - 

ook bij grote bedrijven voorkomen. En de gevolgen 

hiervan zijn naar ratio: hoe groter het bedrijf, hoe 

groter de kostenpost. Of in het slechtste geval: de 

boete. Met de toename én intensiteit van controles 

door de NVWA en de verhoogde regeldruk wordt dit 

laatste steeds reëler en actueler. 

Extern
Veel bedrijven staan daardoor op een kruispunt, 

waarbij ze kiezen tussen uitbesteden aan een 

externe partij die de kwaliteit garandeert middels 

(ISO) certificeringen, of het intern inrichten van 

een hoogwaardige, toekomstbestendige wasstraat. 

Uitbesteden wordt vaak als kostbaar ervaren, maar 

het voordeel hiervan is dat de kosten gelijkmatig 

worden verdeeld over een langere periode. 

Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor 

modernisering en het voldoen aan kwaliteitsnormen 

bij de externe wasserij.

Intern
Het inrichten van een moderne, interne kratten-

wasserij vereist in de meeste gevallen een grote 

investering. Moderne machines die voldoen aan de 

hedendaagse kwaliteitseisen zijn kostbaar en het 

inrichten van een complete wasstraat kan daardoor 

oplopen tot een miljoeneninvestering. Ook neemt 

een interne wasserij veel kostbare ruimte in. Over 

het algemeen zien we een trend waarin kosten 

over de gehele linie stijgen: energie, transport, 

personeel en afvalheffing. Op de lange termijn is de 

verwachting dat deze trend doorzet, waardoor ook 

de operationele kosten van een interne wasserij 

mee zullen stijgen. Voordeel is dan wel dat de was-

straat volledig ingericht is op de eigen eisen. 

Compleet inzicht in de kosten
In de afweging die veel bedrijven nu of in de 

komende jaren gaan maken, worden niet altijd alle 

kosten meegenomen. Vaak is het niet duidelijk wat 

de totale kosten zijn van krattenwassen. Want hoe 

stapelen deze zich op? En waar worden kosten 

ondergebracht, of zijn ze (boekhoudkundig) verbor-

gen? Om deze vragen te beantwoorden onderzocht-

en we eerst welke verborgen kosten er allemaal 

zijn. Dit hoofdstuk is het resultaat van dat onder-

zoek. Hierin geven we u inzicht in de belangrijkste 

kosten die u moet meewegen in het maken van de 

keuze voor in- of extern krattenwassen.

INTERN

EXTERN
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Met verborgen kosten bedoelen we de kosten 

die niet meegerekend worden in de totale 

kostprijs van een product of dienst. Hierdoor 

kan de prijs aantrekkelijker lijken dan deze 

daadwerkelijk is. Door bijvoorbeeld kosten voor 

transport, personeel of vervuilingseenheden 

niet mee te wegen in het bepalen van de 

kostprijs van een gewassen krat, ontstaat er 

een irreële kostprijs per eenheid. Die kosten 

worden bijvoorbeeld ondergebracht onder de 

posten ‘logistiek’, ‘personeel’, of ‘afvalheffi ng’ 

en worden daar ‘op de grote hoop’ gegooid, 

waardoor ze niet worden meegerekend in 

de totale kosten van het krattenwassen. 

Het is een veelvoorkomend verschijnsel. Om 

een goed inzicht te geven in de opbouw van 

de kosten van krattenwassen zetten we hier 

de belangrijkste verborgen kosten op een rij.

WAT HEBBEN 
WE ONDERZOCHT?
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1 Uit onderzoek naar de kostenontwikkeling 

van transport, uitgevoerd in opdracht van 

de Nationale en Internationale Wegvervoer 

Organisatie (NIWO), blijkt dat de kosten voor 

vervoer in het afgelopen jaar tussen de 3 en 5% 

zijn gestegen. Deze cijfers tonen wel aan hoe 

gevoelig de kosten van transport zijn voor infl atie.

 Het directe gevolg van zo’n kostenontwikkeling 

is, dat de kosten van krattenwassen 

meestijgen, omdat transport en logistiek een 

belangrijke, vaak verborgen kostenpost is. 

Voor grote bedrijven in de voedselproducerende 

sector, met een gespecialiseerde afdeling 

logistiek en verschillende vestigingen, kan er 

door inzet van slimme technologie optimaal 

gebruik gemaakt worden van de beschikbare 

vervoerscapaciteit. Dit geldt zowel voor intern 

als extern wassen. Want zowel bij uitbesteden 

als bij intern wassen geldt: alle kratten 

(met hun specifi eke eigenschappen) zullen 

tussen de verschillende locaties (productie, 

levering, wassen) vervoerd moeten worden.

Vaak worden deze kosten niet meegewogen in 

de kosten voor hygiënisch gereinigde kratten, 

terwijl ze daar voor een compleet inzicht wél 

in meegenomen dienen te worden. En met 

de toenemende aandacht van de NVWA voor 

hygiënisch gereinigde vervoersmiddelen én 

stijging van algemene vervoerskosten is de 

verwachting dat deze kosten verder toenemen.

TRANSPORT

“De kosten voor vervoer 
zijn in het afgelopen jaar

tussen de 3 en 5%
gestegen”
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2 Het is misschien wel de meest verborgen 

kostenpost die er is: laden en lossen. 

Iedereen die dit doet, weet dat er veel tijd 

mee te winnen valt wanneer dit perfect wordt 

uitgevoerd, maar ook veel tijd mee verloren 

gaat, omdat de samenwerking tussen de 

verschillende betrokkenen niet altijd optimaal 

is. Of doordat er te weinig personeel is om 

alles op tijd te laden en lossen. Daardoor 

ontstaat vaak extra wachttijd, en tijd is geld.

Wachttijd

Personeel dat wacht op het laden en lossen, 

kan andere taken niet uitvoeren, dus daardoor 

kunnen ook op andere plekken stagnaties in 

de processen optreden. Afhankelijk van het 

aantal mensen dat betrokken is bij het laden 

en lossen, de wachttijd én het aantal laad- en 

losmomenten per dag kan dat dus fl ink oplopen. 

En dan zijn de wachtkosten die vervoerders 

berekenen nog niet meegenomen. Het is 

niet altijd makkelijk om de exacte verborgen 

kosten van laden en lossen te berekenen, 

maar dat ze er zijn is evident. En dat ze vaak 

niet meegerekend worden in de kosten ook.

LADEN EN LOSSEN



07 Kratten wassen in Nederland 07

3 Tijd is geld. Dat geldt ook voor ruimte, want 

iedere meter die wordt gebruikt voor opslag, 

kan niet worden gebruikt voor productie. Toch 

zal er ruimte moeten zijn voor opslag, wanneer 

er gekozen wordt om intern kratten te wassen.

Gescheiden opslag

Belangrijk is hierbij dat er verschillende, 

afgebakende delen zijn waar schone en vuile 

kratten gescheiden kunnen worden opgeslagen. 

Zo wordt het risico op kruisbesmetting 

verkleind. Het is geen garantie, maar 

draagt absoluut bij aan de kwaliteit 

en hygiëne van het wasproces. 

Vaak wordt in de berekening van de totale 

kosten niet goed meegewogen dat deze 

(extra) vierkante meters nodig zijn om een 

wasproces in te richten dat voldoet aan de 

ISO-normen. Het gevaar ligt daardoor altijd 

op de loer dat er een grote investering wordt 

gedaan, om er achteraf achter te komen dat 

er gebreken zijn op detailniveau, waardoor 

de nieuwe wasinstallatie niet of onvoldoende 

toekomstbestendig is. Opslag speelt hierin een 

belangrijke rol. Omdat goede en gescheiden 

opslag nogal eens over het hoofd wordt gezien 

beschouwen we dit als verborgen kosten. 

OPSLAG

Wist je dat...
Schone en vuile kratten 

gescheiden opgeslagen moeten 
worden? Dit is om kruisbesmetting 

te voorkomen. 
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4 Het waterschap hanteert een indeling voor 

verschillende bedrijfscategorieën, waarmee 

bepaald wordt met welke coëffi ciënt uw 

waterverbruik wordt vermenigvuldigd om uw 

vervuilingseenheden (VE) te bepalen. Bedrijven 

met een hoog verbruik, erg vuil afvalwater of 

met grote schommelingen in de hoeveelheid 

afvalwater, zijn zogenaamde meetbedrijven. Zij 

zijn verplicht het afvalwater te meten, monsters 

te nemen en te analyseren. U kunt dit zelf doen 

of laten doen. Op basis van de analyseresultaten 

wordt een coëffi ciënt bepaald, waarmee het 

waterverbruik wordt vermenigvuldigd. Uit deze 

rekensom komt een aantal VE’s en de prijs 

voor 1 VE is zo’n 50 euro. De totale kosten 

van VE’s kunnen daardoor aardig oplopen.

Bedrijven met normaal of redelijk hoog verbruik 

(die geen meetbedrijven zijn) vallen onder vooraf 

bepaalde categorieën. Zo is de coëffi ciënt voor 

slachthuizen 0,088. Hiermee wordt het aantal 

verbruikte kubieke meters vermenigvuldigd. 

Voor krattenwasserijen is de coëffi ciënt 0,33. Dat 

is dus bijna vier keer (!) zo hoog voor hetzelfde 

aantal m3. Wanneer er intern gewassen wordt, 

kan het dan ook gebeuren dat de coëffi ciënt 

waarmee het waterschap rekent verhoogd 

wordt, door (onbewust) toenemend verbruik en 

toenemende VE’s. Deze post kan dus relatief 

groot uitvallen. Zeker voor kleinere bedrijven kan 

dit ingrijpend zijn. Men komt er soms pas laat 

achter wat de gevolgen zijn en ervaart de nieuwe 

berekening van het waterschap als een boete.  

Wanneer we het hebben over verborgen kosten 

wordt bij afvalwaterheffi ng en VE’s  vaak 

voorbijgegaan aan het aandeel dat deze VE’s 

hebben in de totale kosten van krattenwassen. 

AFVAL(WATER) & 
VERVUILINGSEENHEDEN

Sc hokkend!
Het coëffi ciënt (voor hetzelfde aantal 

m3) is voor krattenwasserijen bijna 

vier keer zo hoog als voor slachthuizen, 

te weten 0,33 tegenover 0.088.
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5 Goed personeel is schaars. Dat geldt voor 

iedere branche, ook voor krattenwassen. 

En waar krattenwassen nu geen specifi eke 

opleiding vereist, zien we een ontwikkeling 

richting een verzwaring van de functieprofi elen. 

Daardoor wordt het vinden van goed personeel 

nog moeilijker. Onder de CAO voor het 

slagersbedrijf die inging op 1 januari 2019 

worden medewerkers van de krattenwasserij 

nog ingeschaald in functiegroep 3, maar het is 

maar de vraag hoe lang dat zo kan blijven. Een 

andere ontwikkeling die van invloed is op de 

personeelskosten is de factor inhuurkrachten. 

Deze verhogen de kosten voor personeel, 

net als FTE’s die worden aangetrokken 

middels externe recruitmentpartijen. Deze 

dragen in grote mate bij aan de stijgende 

lasten voor personeel. Een derde factor die 

van invloed is op de toenemende kosten van 

krattenwassen door verhoogde regeldruk 

en kwaliteitseisen, is de betrokkenheid van 

kwaliteitsmedewerkers bij het wasproces.  

Over de gehele linie zien we daardoor een stijging 

van personeelskosten, die niet (altijd op de juiste 

manier) worden meegerekend in de bepaling van 

de kostprijs van een hygiënisch gewassen krat. 

PERSONEEL
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6 Hoogwaardige, hygiënische reiniging van 

voedsel- en warenkratten is erg intensief 

in het gebruik van water en energie. We 

schreven al over de afvalwaterheffi ng en 

vervuilingseenheden die gekoppeld zijn aan 

intern krattenwassen. Ook op het gebied van gas 

en elektra zorgt het intern wassen van kratten 

voor een grote toename van kosten. Kosten die 

vaak niet goed uitgesplitst en toegeschreven 

worden aan krattenwassen, maar op de grote 

hoop terechtkomen. Daarom zijn ook gas en 

elektra belangrijke ‘verborgen’ kosten. Zeker 

gezien de prijsontwikkeling van vooral gas en 

de belastingverhogingen op energie die de 

overheid in de komende jaren door zal voeren.

GAS- EN ELEKTRA
KOSTEN

“Gas en elektra zijn 
belangrijke ‘verborgen’ kosten. 
Zeker gezien de 
prijsontwikkeling en de 
belastingverhogingen die de 
overheid de komende jaren zal 
doorvoeren”



011 Kratten wassen in Nederland 11Kratten wassen in Nederland11 Kratten wassen in Nederland

7 Vierkante meters op of rondom de 

productieomgeving zijn kostbaar, zeker in 

Nederland. Het liefst worden deze volledig 

gebruikt voor productie en niet voor secundaire 

processen als het wassen van voedsel- en 

warenkratten. Daarbij komt dat de uitbreiding van 

een bestaande locatie vaak op relatief kostbare 

vierkante meters moet komen. Het alternatief 

–uitbreiden op goedkopere vierkante meters– 

heeft als nadeel dat er hoogstwaarschijnlijk 

extra kosten voor transport ontstaan. Zodoende 

heeft de schaarste van vierkante meters 

invloed op de kostprijs van krattenwassen. 

SCHAARSTE 
VIERKANTE METERS
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8 In december 2019 treedt de ‘officiële controle-

verordening’ in werking. Deze verordening 

verplicht de Nederlandse overheid (de NVWA) 

om meer controles uit te voeren en meer 

proportionele, hogere boetes op te leggen. 

De NVWA is hier nu al mee begonnen. Deze 

ontwikkeling leidt er voor bedrijven toe dat zij 

goed om moeten gaan met de voedsel(veiligheids)

systemen die zij in werking hebben. 

De reden van de intensivering van controles 

van voedselproducerende bedrijven is, dat 

deze de afgelopen jaren onder druk stonden 

door teruglopende budgetten bij de NVWA 

voor controles. Nadat er in de afgelopen jaren 

meerdere ernstige incidenten plaatsvonden 

op het gebied van voedselveiligheid, is 

de controle terug op de politieke agenda. 

Vooral de naleving van de regels voor het 

reinigen en ontsmetten van transportmiddelen 

vindt de NVWA noodzakelijk. Door toenemende 

regeldruk en intensievere controles is er 

sprake van een proces waarin er steeds 

meer én hogere boetes worden uitgedeeld. 

Het zou onredelijk zijn om boetes te 

begroten, maar toch is het risico erop 

groeiende. Vandaar dat we het als onderdeel 

van dit onderzoek naar verborgen kosten 

meenemen, want ook maatregelen om 

boetes te voorkomen scharen we hieronder. 

EVENTUELE BOETES
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CONCLUSIE

Om tot een goede berekening van de kosten 

van een hygiënisch gewassen krat te komen, 

is het belangrijk om alle kosten daarin mee 

te wegen, ook de verborgen kosten. Wanneer 

dit op de juiste manier wordt gedaan krijgt u 

een goed inzicht in de totale lasten. Zo kunt u 

beter inschatten of het voor u rendabel is om 

een interne krattenwasserij op te zetten, de 

huidige te moderniseren of te behouden. Het 

kan ook dat het voor u interessanter is om te 

kiezen voor een externe partij die voldoet aan 

alle normeringen en eisen. Hieronder een 

overzicht van inzichten en ontwikkelingen uit 

dit onderzoek.

Verborgen kosten

Er is een groot aantal kostenposten die vaak 

niet worden meegenomen in de berekening 

van de totale kosten van krattenwassen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan personeel, transport, 

vervuilingseenheden en eventuele boetes. 

Om een adequate inschatting te maken voor 

de lange termijn dient u ook de verwachte 

kostenontwikkeling mee te wegen. Zowel 

verborgen kosten als kostenontwikkeling 

worden regelmatig over het hoofd gezien, 

waardoor u voor onaangename verrassingen 

kunt komen te staan. 

Hoge kwaliteit – eisen en controles

In de afgelopen jaren is er sprake van een 

sterke toename van het aantal controles door 

de NVWA. Tegelijkertijd zien we een verhoging 

van de regeldruk en met het verdwijnen van 

de HACCP, komen er nieuwe normeringen. 

Deze ontwikkelingen kunnen we alleen maar 

toejuichen, omdat het ervoor zorgt dat de 

kwaliteit van onze processen verder omhooggaat 

en risico’s beter in kaart gebracht en beheerst 

worden. De focus op de reiniging en hygiëne van 

transportmiddelen van de NVWA maakt dat de 

aandacht voor krattenwassen groter wordt. De 

keuzes die organisaties moeten maken om mee 

te gaan in deze ontwikkeling, moeten daarom 

gefundeerd zijn op de juiste en complete data. 

Daarom gaven we in dit rapport een overzicht 

van de complete kosten. Dit overzicht helpt u bij 

het maken van uw afwegingen.  

Grote bedrijven versus kleine bedrijven

Door de vele ‘verborgen kosten’, wordt intern 

krattenwassen al snel duur en is het pas 

zinvol wanneer er sprake is van grote volumes. 

Daardoor is het intern wassen van kratten 

is eigenlijk alleen interessant voor grote 

bedrijven. Veel kleinere bedrijven beginnen 

met goede intenties aan het opzetten van een 

eigen wasstraat, maar houden door een gebrek 

aan specifi eke kennis van krattenwassen te 

weinig rekening met onvoorziene risico’s en 

verborgen kosten. Daardoor bestaat het gevaar 

dat deze kosten de pan uit rijzen en wasstraten 

al te snel niet meer (of helemaal niet) voldoen 

aan de eisen van de NVWA of normeringen als 

ISO, BRC of FSSC. Met alle gevolgen van dien. 

Belangrijke conclusie is dus dat het opzetten 

van een goede interne wasfaciliteit vooral 

interessant is voor grote bedrijven die grote 

volumes kratten behandelen. 
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ALTERNATIEVE OPLOSSING

Naast intern of extern wassen is er een optie 

die de voordelen van beide combineert: intern 

wassen in samenwerking met een externe 

specialist. Het ontwikkelen van een moderne 

wasfaciliteit vereist gedegen kennis. Kennis die 

aanwezig is bij de koplopers in kwaliteit op het 

gebied van krattenwassen. Een lange termijn 

samenwerking met zo’n partij garandeert de 

juiste kennis om wasstraten optimaal in te 

richten, perfect afgestemd op uw processen 

én de benodigde ervaring en certificeringen 

om toekomstbestendig te zijn. Zo behoudt u 

alle voordelen van intern wassen en voegt de 

voordelen van extern wassen daaraan toe en 

realiseert u een win-win situatie. 

We hopen dat dit deelonderzoek u inzicht geeft 

in de kostenopbouw van krattenwassen en u 

helpt bij het maken van gefundeerde keuzes 

richting de toekomst. 
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CLEAN MACHINE

Clean Machine is een landelijke specialist 

op het gebied van voedselkrattenhygiëne en 

doet er alles aan om voedselkratten dermate 

hygiënisch te reinigen dat producten langer 

mee gaan en voldoen aan wet- en regelgeving.

De hygiëne in voedselkratten is belangrijk 

om producten langer mee te laten gaan en 

te voldoen aan wet- en regelgeving. Clean 

Machine reinigt deze voedselkratten. Dit 

is maatwerk. Voor elke opdracht stellen 

we daarom een uniek wasprogramma 

samen. De kwaliteit van het reinigen wordt 

continu gemonitord in ons laboratorium.

Kwaliteit van reinigen en ontzorgen van 

de klant staan centraal bij Clean Machine. 

Daarom hebben wij een eigen laboratorium 

en een ISO 22000 certifi cering. Dit is een 

wereldwijd geaccepteerde norm op het gebied 

van voedselveiligheid. Wij ontzorgen onze 

klanten door het hanteren van een 24 uur 

service. Voedselkratten kunnen op elk moment 

van de dag gereinigd worden en met eigen 

transport overal in Nederland bezorgd worden.

Wij doen er alles aan om voedselkratten dermate 

hygiënisch te reinigen dat uw producten langer 

mee gaan en voldoen aan wet- en regelgeving. 

Dat zeggen we niet alleen. We garanderen het 

met 5 zekerheden die doorwerken in uw voordeel.

ISO gecertifi ceerd

24/7 service

Uniek wasprogramma

Hygiëne laboratorium

Niet goed, geld terug!
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Clean Machine

De Kooihoek 11

3751 LZ Bunschoten-Spakenburg

T:  033 - 299 00 10

E:  info@clean-machine.nl

W: www.clean-machine.nl


