Jaarverslag 2007
NEPLUVI
Kroonslag 4
3991 TW Houten
Postbus 331
3990 GC Houten
Telefoon 030 6355252
Fax 030 6571114
info@nepluvi.nl
www.nepluvi.nl

Inhoud

Colofon
Redactie

Voorwoord

1

Diergezondheid

3

Eindredactie
Productfoto’s

5

Vormgeving
Drukwerkcoördinatie

2

Voedselveiligheid

9

3

Dierenwelzijn

13

4    Duurzaamheid

19

5

De Europese markt

23

6

Wereldhandel

25

7

Controle, keuring en certificering door de overheid

29

8

Dertig jaar NEPLUVI

35

9

Actieprogramma 2008 - 2011

37

Traffic
Productie

Secretariaat NEPLUVI
Wim Busser
www.kiprecepten.nl
Stefan Kraaijenhagen - Zaza
Nienke Jansen
Drukwerk Unlimited
Busser&tenHove Communicatie

Voorwoord
Voor u ligt ons lezenswaardige jaarverslag van 2007. Dit jaar heeft de consumptie van kuikenvlees
in ons land een absoluut record gekend. Ook andere EU-landen lieten een duidelijk herstel zien
alhoewel dat soms broos was. Geconstateerd kan worden dat de nawerking van de AI-uitbraken in
2003 nu tot het verleden behoren.
Mede gezien de gewijzigde politieke verhoudingen in de Tweede Kamer heeft NEPLUVI een
onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar het beeld dat over de pluimveeslachterijen bestaat.
In de verdere kolom, maar ook in de maatschappij.
Sterk punt blijft dat pluimveevlees een goed gezondheidsimago heeft dat past in de keuze
van veel gezinnen. Op dierwelzijnsterrein kan het imago nog worden verbeterd.
Er is een Actieprogramma ‘Verantwoord Ondernemen in de Pluimveevleesketen’ ontwikkeld
voor 2008 - 2011, dat uitvoerig in het bestuur van NEPLUVI en door de leden is besproken.
Dit actieprogramma werd tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van onze vereniging
overhandigd aan secretaris-generaal prof. dr. A. N. van der Zande van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Naast het stimuleren van innovatie zullen we in dit programma aandacht besteden aan
het dierenwelzijn en een verdere versterking van het gezondheidsbeeld.
Een gezond en lekker product is ook de basis voor ons werk in 2008. Dat ook markt- en
kostentechnisch goed voor elkaar te krijgen, vraagt veel inzet van de leden en het bestuur.
Daar blijven we hard aan werken.

Jan Odink
Voorzitter NEPLUVI
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DIERGEZONDHEID

1

EUROPEES BELEID
In 2007 hield het ministerie van LNV een brede consultatieronde om het Europese
dierziektebeleid te evalueren en om aanbevelingen te kunnen formuleren voor een nieuw
vervolgbeleid. De inbreng van NEPLUVI in deze consultatieronde was mede gebaseerd op haar
ervaringen met de dreiging en de uitbraak van dierziekten in de afgelopen jaren. NEPLUVI stelde
aan de orde dat de maatregelen tijdens een standstill niet moeten gelden voor pluimvee indien het
geen pluimveeziekte betreft en pluimvee geen rol speelt in de verspreiding. Aanvoer van pluimvee
naar slachterijen moet zo snel mogelijk na de standstill mogelijk zijn. Dat geldt ook voor aanvoer
uit het buitenland. Transporten tussen vrije compartimenten moet mogelijk zijn, zonodig via een
corridor. Tevens vroeg NEPLUVI aandacht voor de acceptatie van en het draagvlak voor vaccinatie
door middel van goede communicatie via Brussel en via de CVO.
AVIAIRE INFLUENZA
In 2007 heeft het ministerie van LNV het nieuwe draaiboek AI gepresenteerd. In het draaiboek
zijn de maatregelen opgenomen die de overheid bij een uitbraak van AI zal nemen. In het nieuwe
draaiboek is, op basis van de Europese regelgeving, onderscheid gemaakt in uitbraken van hoog
pathogeen AI, laag pathogeen AI en een uitbraak van AI onder wilde vogels.
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Een aantal zaken is ondanks herhaalde verzoeken vanuit de sector in het nieuwe draaiboek nog steeds niet
geregeld. Dit zijn onder andere:

1

Het aanleveren van pluimvee naar een slachterij gelegen in een gebied, waarin vanwege een dierziekte
transportbeperkingen gelden
Voor het aanleveren van pluimvee van buiten de gebieden bij een slachterij in een gebied is in samenwerking
met LNV en de VWA een protocol opgesteld. Indien er een protocol is met voorwaarden waaronder levering kan
plaatsvinden, zou deze mogelijkheid ook in het draaiboek genoemd moeten worden.

2

De aanvoer van levend pluimvee uit lidstaten via een corridor

3

Formulieren voor de registratie van dubbele reiniging en desinfectie
In de regelgeving is aangegeven dat transportmiddelen, die terugkomen uit derde landen of uit lidstaten waar
een besmetting met hoog pathogeen AI is gemeld, een dubbele reiniging en desinfectie moeten ondergaan.
Voor pluimvee zijn hiervoor specifieke wasplaatsen aangewezen. De formulieren, waarop moet worden
aangegeven dat een dubbele reiniging en desinfectie is toegepast, zijn echter nog steeds niet afgestemd op de
uitrusting die bij een pluimveetransportmiddel hoort.
Door NEPLUVI is bij de herziening van de nationale regelgeving eind 2007 opnieuw ingebracht dat er ook
formulieren voor de dubbele R&O van pluimveetransportmiddelen beschikbaar moeten komen, zodat niet langer
gebruik gemaakt hoeft te worden van de formulieren voor reiniging van veewagens. Dit element is helaas niet
meegenomen in de nieuwe regelgeving.

NIEUWE VACCINATIERONDE AI
Houders van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen hun dieren vanaf 1 augustus 2007 tot 1 augustus
2009 weer laten vaccineren tegen vogelgriep.
Tijdens de vorige vaccinatieperiodes bleken diverse knelpunten voor commerciële houders en hobbydierhouders
redenen om hun dieren niet te vaccineren. Het ministerie meldt dat de meeste knelpunten in deze nieuwe regeling
zijn weggenomen. Zo is Nederland niet langer verplicht vooraf aan andere lidstaten te melden wanneer vlees
van gevaccineerde dieren wordt geëxporteerd. Ook een apart handelsdocument is niet langer vereist. Daarnaast
is het vanaf 1 augustus 2007 mogelijk om uitgelegde legkippen rechtstreeks naar een slachterij in een andere
lidstaat te verplaatsen. Hetzelfde geldt voor gevaccineerde hobbydieren naar andere lidstaten (bijvoorbeeld voor
tentoonstellingen) als de ontvangende lidstaat hiermee instemt. In de nieuwe campagne wordt gebruik gemaakt
van een nieuw Europees geregistreerd vaccin.
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Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloopkippen (leghennen met uitloop) laten vaccineren.
Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico op besmetting met en
verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders die afzien van vaccinatie moeten hun dieren
afgeschermd houden zolang er een afschermregeling geldt. NEPLUVI heeft opnieuw aangegeven dat
communicatie met derde landen over het vaccinatiebeleid in Nederland belangrijk blijft.
MOND- EN KLAUWZEER EN VARKENSPEST
In de draaiboeken over dierziekten waarvoor pluimvee niet gevoelig is, wordt, indien zich een uitbraak van
de betreffende dierziekte voordoet, ook voor de afvoer van pluimvee een standstill van 72 uur voorgeschreven.
Ondanks dat het ministerie een onderzoek naar de mogelijkheden heeft toegezegd, is deze kwestie nog niet
uitgediscussieerd en opgenomen in de betreffende draaiboeken.
In het beleidsdraaiboek MKZ wordt alleen een uitzondering gemaakt voor eendagskuikens. Dit draaiboek
dateert echter uit 2005. In de discussie over het nieuwe beleidsdraaiboek Varkenspest is deze kwestie ingebracht
en door het ministerie gehonoreerd. Tijdens een standstill mag pluimvee onder voorwaarden aan een slachterij
worden afgeleverd. Dit is echter nog niet in de definitieve tekst van het draaiboek verwerkt. NEPLUVI zal dit
nauwlettend volgen.
ORT-PROTOCOL
In de praktijk is in 2007 bij de keuring na het slachten gebleken dat niet altijd even duidelijk is wat in een
ORT-protocol moet zijn opgenomen om, in geval van een met Ornithobacterium Rhinotracheale (ORT) besmet
koppel, van de mogelijkheid gebruik te kunnen maken om in plaats van het hele dier een deel van het dier af te
keuren. Om hierin duidelijkheid te scheppen en landelijk eenzelfde beoordeling te krijgen, heeft NEPLUVI in
samenwerking met de VWA een basis ORT-protocol opgesteld.
In het protocol moet worden beschreven wie verantwoordelijk is voor het besluit dat het protocol in werking
treedt, op welk moment het protocol in werking treedt en welke procedure vanaf dat moment gaat gelden.
Bij het beschrijven van de procedure na het besluit dat het protocol in werking treedt, moet worden gedacht aan
het informeren van de VWA, de bandkeurders en de rest van het bedrijf over deze inwerkingtreding. Daarnaast
moeten de maatregelen die worden genomen beschreven zijn. Het gaat dan om zaken als: wat wordt er
afgekeurd, de verlaging lijnsnelheid en de inzet van een extra bedrijfskeurder. De verantwoordelijkheid ligt
bij het bedrijf, aangezien dat verantwoordelijk is voor de beheersing van het slachtproces.
Bedrijven die zelf nog geen ORT-protocol hadden, konden dit opstellen aan de hand van dit basisdocument.
Bedrijven die al gebruik maakten van een bedrijfsprotocol zijn verzocht om na te gaan of alle punten
uit het basis ORT-protocol ook in het bedrijfsprotocol zijn opgenomen.
Het protocol is beschikbaar gesteld via de website van NEPLUVI.
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VOEDSELVEILIGHEID

2

VERANTWOORD DIERGENEESMIDDELENGEBRUIK
Voedselveiligheid en volksgezondheid staan centraal als het gaat om de productie van voedsel.
Dat geldt ook voor pluimveevlees en eieren. Hierbij speelt het selectieve en correcte gebruik
van diergeneesmiddelen een belangrijke rol. Zo verdienen residuen, resistentievorming en de
veiligheid van personen die diergeneesmiddelen toepassen de volle aandacht. De dierenarts speelt
een belangrijke rol bij de communicatie over het juiste gebruik van diergeneesmiddelen.
Als een vervolg op het succes van de poster ‘Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik bij
Rundvee’ heeft NEPLUVI in samenwerking met de FIDIN, KNMvD, NOP en de NVP de
voorlichtingsposter ‘Verantwoord Diergeneesmiddelengebruik bij Pluimvee’ ontwikkeld. Deze
poster wordt via dierenartsen verspreid. Uiteraard kunnen ook slachterijen deze poster aan hun
leveranciers ter hand stellen.
Op deze poster zijn alle belangrijke criteria opgenomen waarmee een pluimveehouder rekening
dient te houden op het moment dat hij een diergeneesmiddel gaat toepassen. De pluimveehouder
kan deze (geplastificeerde) poster bij/in zijn medicijnkast ophangen, zodat deze altijd in het zicht
hangt op het moment dat er diergeneesmiddelen toegepast gaan worden.
ZELFCONTROLEPROGRAMMA RESIDUEN ANTIBIOTICA
In het zelfcontroleprogramma residuen van antibiotica wordt pluimveevlees door de verschillende
laboratoria van de bedrijven op residuen van antibiotica onderzocht met de Poultryscan. Om
er zeker van te zijn dat de uitvoering van de Poultryscan overal op een juiste manier gebeurt en
daarmee de resultaten ook betrouwbaar zijn, is er in 2007 een zogenoemde ringtest uitgevoerd.
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Aan de hand van dit ringonderzoek zijn in het voorjaar van 2007 de onderzoekgegevens van de slachterijen
getoetst. Alle deelnemende slachterijen bleken de test goed uit te voeren en de gevonden resultaten van de
gehalten aan residuen waren daarmee betrouwbaar. In de tweede helft van 2007 is het programma verder
uitgevoerd. In 2008 wordt gekeken naar de mogelijkheden om het programma te verfijnen, waardoor er meer
gericht kan worden onderzocht.
SALMONELLA EN CAMPYLOBACTER
Wat Salmonella betreft moet met name de verdere terugdringing van Salmonella Java aandacht krijgen. In
2007 is een Werkgroep Salmonella Java ingesteld door de PVE. Het doel van deze werkgroep is inzicht te
krijgen in de verschillende aspecten die een rol spelen bij de problematiek van Salmonella Java en het aantal
besmettingen met deze Salmonella te reduceren. NEPLUVI neemt aan deze werkgroep deel.
Op het gebied van Campylobacter is een sectorplan opgesteld voor de beheersing van Campylobacter. De
eerste fase van dit plan is in de tweede helft van 2007 voor rekening van de sector uitgevoerd. Doel van het
plan is een gedegen monitoringssystematiek te ontwikkelen, aan de hand waarvan de sector in 2008 breed
op Campylobacter kan gaan monitoren. De eerste resultaten van het programma zijn in oktober 2007 aan het
ministerie gepresenteerd. Het eindrapport van de eerste fase zal begin 2008 worden opgeleverd.
De uitkomsten van fase 1 en van onderzoek van ASG, VWA en Consumentenbond wijzen alle in dezelfde
richting: veel voorkomende maar zeer lage besmettingsniveau’s in het eindproduct. Zo laag dat er geen
sprake is van risico voor de volksgezondheid. Dit heeft er toe geleid dat de tweede fase van het onderzoek zal
worden bijgesteld en verbreed. Het is de bedoeling dat NEPLUVI daarover in 2008 met het ministerie van
VWS afspraken maakt, die worden vastgelegd in een convenant.
NEK- EN BORSTVELLEN
In de EU-verordening met microbiologische criteria is aangegeven dat er procescontroles moeten worden
uitgevoerd in pluimveeslachterijen. Als criterium voor de beoordeling van de hygiëne in het proces is voor
vleeskuikens onderzoek op Salmonella voorgeschreven. Als bemonsteringsplaats wordt in deze verordening het
nekvel genoemd. In het Nederlandse plan van aanpak Salmonella (PVE) is voor borstvel gekozen. Afgesproken
is dat er een equivalentietest zal worden gedaan tussen de bemonstering van de op basis van EU-regelgeving
verplichte nekvellen en de borstvellen. Het NEPLUVI-secretariaat heeft hiervoor een projectvoorstel uitgewerkt,
dat in de eerste helft van 2008 wordt uitgevoerd en waarover zal worden gerapporteerd.
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EFSA-RAPPORT SALMONELLA IN VLEESKUIKENS
Begin april 2007 heeft de EFSA het lang verwachte rapport gepubliceerd met de resultaten van de base-line
studie naar Salmonella in vleeskuikens in de EU.
In de periode oktober 2005 tot september 2006 zijn koppels vleeskuikens bemonsterd. Er zijn 6.325 bedrijven
in de proef betrokken en 7.440 koppels bemonsterd. Van de koppels zijn 5 mestmonsters genomen binnen 3
weken voor aflevering naar de slachterij. Het gemiddelde besmettingsniveau in de EU is 23,7%, waarbij er een
brede spreiding is van 0 tot 68,2%. Nederland heeft in dit onderzoek een gemiddelde van 7,5%, waaronder
Salmonella enteritidis 0,7% en Salmonella typhymurium 0,1%.
Nederland behoort daarmee tot de top van landen in Europa die, door grote inspanningen van de sector,
de Salmonellabesmettingen tot een zeer laag niveau heeft weten terug te brengen.
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Dierenwelzijn

3

NOTA DIERENWELZIJN
Medio oktober 2007 heeft het ministerie van LNV de nota Dierenwelzijn gepubliceerd. In deze nota
worden de visie, de ambitie en de aanpak van onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn voor de
periode 2007-2011 uiteengezet. In het algemeen is de minister van mening dat regels voor verbetering
van dierenwelzijn in principe zouden moeten worden vastgelegd in EU-verband, maar dat, indien de
situatie dat noodzakelijk maakt of Europese regels niet ver genoeg gaan, ook nadrukkelijk
de mogelijkheid openstaat van nationale, aanvullende regelgeving.

Doelstellingen
De doelstellingen van het ministerie komen kort samengevat neer op de
volgende 4 punten:
1

Het perspectief van het dier is leidend bij de inrichting van stallen en de bedrijfsvoering,
zonder dat andere aspecten als economie, milieu, diergezondheid, voedselveiligheid en
arbeidsomstandigheden uit het oog worden verloren. Integraal duurzame houderijsystemen
zijn de norm.

2

Gehouden dieren kunnen behoeften, voortvloeiend uit hun natuurlijk gedrag, uiten, krijgen
daglicht, hebben voldoende ruimte en ondergaan geen fysieke ingrepen als gevolg van de
wijze van houden. Transport van slachtvee over lange afstand vindt niet meer plaats.

3

Gehouden dieren zijn in principe zichtbaar voor burgers, in het landschap of op het bedrijf.
Maatschappelijke transparantie is de norm bij het houden van dieren opdat de burger als
consument zijn verantwoordelijkheid kan nemen bij de aanschaf van dierlijke producten of
een gezelschapsdier.

4

Consumenten beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning om in
redelijkheid een afweging te kunnen maken bij hun aankoop van dierlijke producten wat
dierenwelzijn betreft. Dierenwelzijn wordt daarbij gezien als één van de aspecten van
duurzaam inkopen en consumeren.
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Aanpak
Voor de verschillende sectoren wordt vervolgens een aanpak aangegeven. Voor de pluimveevleessector
houdt die het volgende in:
De overheid draagt zorg voor de implementatie van de Vleeskuikenrichtlijn in nationale regelgeving.
	De overheid agendeert op EU-niveau de gevolgen van de genetische aanleg voor het welzijn van
vleeskuikens (op basis van het onderzoeksrapport van de Commissie in 2010).
	De overheid zet op EU-niveau in op aanscherping en aanvulling van de normen in de Vleeskuikenrichtlijn
ten aanzien van sterfte, voetzoolaandoeningen, borstblaren en bezettingsgraad (bij de evaluatie van de
richtlijn in 2012).
	Samen met andere partijen zet de overheid in op integraal herontwerp van houderijsystemen voor
vleeskuikens.
De overheid ondersteunt financieel proefversies van nieuwe, integraal duurzame pluimveestallen
(innovatiemodule uit de LNV-regeling subsidies).
	De overheid stelt een subsidieregeling open voor investeringen door early adopters in integraal duurzame
pluimveestallen.
	Fiscale stimulering van investeringen in bovenwettelijke welzijns- en milieumaatregelen in pluimveestallen
(Maatlat duurzame veehouderij, MIA en Vamil).
	Convenant met primaire pluimveehouderijsector, verwerkende industrie, retail, horeca, catering,
maatschappelijke organisaties en overheid over het uitrollen van bestaande en nieuw te ontwikkelen
tussensegmenten pluimveevlees (gereed 1 mei 2008).
De overheid financiert onderzoek naar bedwelmingsmethoden voor onder andere slachtpluimvee
(eind 2008 gereed).

Level playing field
Op een aantal punten sluit de visie van het ministerie aan bij de punten die door NEPLUVI in het
Actieprogramma Verantwoord Ondernemen in de Pluimveevleesketen zijn uitgewerkt. Het uitgangspunt dat
Nederland verdergaande regelgeving zou moeten opstellen dan andere lidstaten binnen de EU gaat echter
in tegen het principe van een level playing field binnen de EU en het regeerakkoord. Dit heeft NEPLUVI,
in combinatie met het Actieprogramma Verantwoord Ondernemen in de Pluimveevleesketen, nadrukkelijk
bij het ministerie onder de aandacht gebracht. NEPLUVI heeft daarbij aangegeven dat het niet wenselijk is
om nationaal additionele welzijnsregels op te stellen boven EU-niveau, maar dat de welzijnsrichtlijn op een
vergelijkbare wijze geïmplementeerd moet worden als in andere lidstaten, waarbij de administratieve kosten
beperkt blijven en de slachterij alleen een dienstverlenende rol vervult.
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VERDOVEN VAN PLUIMVEE
In 2006 gaf de Europese Commissie opdracht tot een inventariserend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het
verdoven van slachtdieren, waaronder pluimvee, in de praktijk. Het rapport van deze omvangrijke inventarisatie is verschenen.
Voor pluimvee zijn de belangrijkste conclusies:
1

De concurrentiepositie van de Europese pluimveeindustrie op wereldschaal is gevoelig voor stijgingen in de
productiekosten. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van verdoven en doden door het bedrijfsleven in dit kader niet
als significant worden gezien.

2

Er worden in de praktijk twee methoden voor verdoven gebruikt: elektrische (waterbad)verdoving en verdoving met een
gecontroleerde atmosfeer. Uit het onderzoek komt niet naar voren welke methode het meest wordt gebruikt. Duidelijk
is wel dat er minimaal 25 slachterijen in Europa zijn die verdoven met een gecontroleerde atmosfeer.

3

Apparatuur die zodanig is ontwikkeld dat daarmee dierenwelzijn gewaarborgd wordt, heeft een positieve economische
invloed. Niet altijd is duidelijk of de kosten volledig worden gecompenseerd. Slachterijen geven aan dat zij
dierenwelzijnsvriendelijke ontwerpen en aanvullende maatregelen implementeren die boven regelgeving uitgaan om
zo aan de vraag van afnemers te kunnen voldoen. Eisen van afnemers hebben veelal betrekking op de kwaliteit van het
product en, in sommige landen van de EU, ook op dierenwelzijn.

4

Een inventarisatie bij de officiële autoriteiten van de verschillende lidstaten heeft uitgewezen dat de situatie op het
gebied van training en certificering van het personeel van slachterijen per lidstaat verschilt. Een aantal lidstaten eist
een aanvullende training voor personeel dat levende dieren hanteert. De enquête onder slachterijen geeft aan dat een
grote meerderheid van de ondervraagde slachterijen een aanvullende training geeft aan personeel dat levend pluimvee
hanteert.

5

Uit de informatie die in het kader van deze enquête is verzameld, ontstaat het beeld dat de extra kosten voor de
installatie van een verdovingssysteem met gecontroleerde atmosfeer terugverdiend zouden kunnen worden door
verbeterde output en kwaliteit van het eindproduct.

6

Doordat de verdovingskosten maar een fractie uitmaken van de consumentenprijs van het eindproduct, lijkt het
niet waarschijnlijk dat stijgende kosten voor het verdoven invloed zullen hebben op de consumentenprijs van
pluimveevlees.

WELZIJN VLEESKUIKENS
Toen begin mei bleek dat in de Landbouwraad van mei 2007 een nieuw voorstel zou worden gepresenteerd voor Europese
regelgeving met normen voor het houden van vleeskuikens, heeft er spoedoverleg plaatsgevonden tussen NVP, NOP, NEPLUVI
en de PVE. Dit heeft geresulteerd in een brief aan de minister van LNV waarin de aandachtspunten van de sector nogmaals
zijn verwoord.
Na uitgebreide beraadslagingen is in de Landbouwraad een compromis bereikt met betrekking tot de tekst van
de regelgeving op het gebied van het welzijn van vleeskuikens. Op 12 juli 2007 is de definitieve tekst
van de richtlijn met normen voor het houden van vleeskuikens gepubliceerd.
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In de richtlijn is bepaald dat de basis bezettingsdichtheid 33 kg/m2 is. Alle houderijen moeten aan een set met basiseisen
voldoen. In het oog springen daarbij in elk geval de lichtintensiteit in de stal (80% van het vloeroppervlak moet een
lichtintensiteit hebben van 20 Lux), lichtschema’s en de vastlegging van gegevens die 3 jaar bewaard moeten worden.
Indien bedrijven aan extra voorwaarden voldoen, kunnen lidstaten toestaan dat deze bezettingsdichtheid naar 39 kg/m2
of 42 kg/m2 stijgt. De pluimveehouder moet documentatie overleggen met betrekking tot ventilatie, voer, water et cetera.
Als omgevingsparameters worden de concentratie van ammoniak, de relatie binnen/buitentemperatuur en de gemiddelde
relatieve vochtigheidsgraad genoemd. Wanneer de koppels op de slachterij aankomen, moet daar de dagelijkse en
cumulatieve uitval bekend zijn. Daarnaast worden dieren geregistreerd die dood op de slachterij zijn aangevoerd.
Pluimveehouders moeten zijn opgeleid om hun taken goed te kunnen uitvoeren.
Op een aantal punten moet de Europese Commissie nog met voorstellen of rapportages komen. Over de etikettering van
vlees (inclusief bereidingen en producten) is in deze richtlijn geen standpunt ingenomen. Vóór 31 december 2009 zal
de Commissie met een voorstel komen. Voorts zal de Commissie uiterlijk 31 december 2010 een verslag indienen
bij de Raad over de genetische invloed op het welzijn van de dieren.
Lidstaten moeten uiterlijk 30 juni 2010 aan de voorschriften van de richtlijn voldoen en in 2012 zal de richtlijn
worden geëvalueerd. In 2008 zal met de PVE en het ministerie gekeken worden naar de nationale implementatie
van deze richtlijn. NEPLUVI is in dit overleg direct betrokken.
VERVOER VAN DIEREN
Begin januari 2007 zijn de Verordening inzake bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten (1/2005) en de Regeling dierenvervoer 2007 van kracht geworden. De bestaande
regelgeving op het gebied van dierenvervoer is ingetrokken. De veranderingen voor pluimvee zijn
dat transportmiddelen voortaan moeten worden geregistreerd dan wel goedgekeurd (voor
transporten van 8 uur en langer) en dat een bedrijf een vervoersvergunning
moet hebben. Daarnaast moet de chauffeur een opleiding hebben gevolgd.

Opleidingen chauffeurs
Met ingang van 5 januari 2008 moeten alle chauffeurs die levend pluimvee
vervoeren een bewijs kunnen tonen dat zij met succes een opleiding
hebben gevolgd tot chauffeur levend pluimvee. In september 2007 is
met de opleiding gestart. De opleiding geldt voor alle, dus ook voor
de ervaren chauffeurs. Aan alle bedrijven die afdracht doen aan het
OFP wordt een subsidie van 50% op de kosten verleend. Omdat alle
chauffeurs in januari 2008 moeten zijn opgeleid, heeft NEPLUVI
een dringend beroep op haar leden gedaan om de chauffeurs
tijdig voor een opleiding in te schrijven.
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DUURZAAMHEID

4

In het kader van duurzaam produceren kan gekeken worden naar de factoren mens, dier en
omgeving. Onder dit hoofdstuk wordt ingegaan op de factoren mens, voor zover het niet de
voedselveiligheid betreft, en de factor omgeving. De factor dier is in voorgaande hoofdstukken
behandeld.

MENS
S
ARBOCONVENANT
In 2006 is het Arboconvenant afgerond. Voor de afwikkeling in 2007 is een aantal activiteiten
afgesproken, waaronder een voorlichtingscampagne over arbeidsomstandigheden. In overleg
met de verschillende sectoren uit het Arboconvenant is een campagne ontwikkeld om de
arbeidsomstandigheden bij bedrijven onder de aandacht te houden. Begin 2008 zal deze
campagne op een ludieke manier starten. Een tweede activiteit die onder de afronding van het
Arboconvenant wordt meegenomen, is het project medezeggenschap. In 2007 is het project
medezeggenschap verder uitgewerkt en aan twee bedrijven is subsidie voor de instelling van de
ondernemingsraden toegekend. In de eerste helft van 2008 komen de rapportages van de pilots
beschikbaar.
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CAO

Wijzigingen per 1 oktober 2007
In de CAO die loopt tot 1 januari 2008 is per 1 oktober 2007 een tussentijdse wijziging aangebracht.
Belangrijkste punten waren de uitbreiding van het loongebouw en de erkenningsregeling voor inlenend
personeel, de NEN-norm 4400-1. Beide zaken zijn een uitwerking van de eerder gemaakte CAO-afspraken.
Bij de uitbreiding van het loongebouw worden veel vragen gesteld over de afbouw van de persoonlijke toeslag
(PT). Deze toeslag is een nominaal (vast) bedrag, waarop geen indexering wordt toegepast. Met indexeringen
van het loon kan deze toeslag ook niet worden afgebouwd. De enige mogelijkheid tot afbouw van de PT
is indeling in een hogere functiegroep, waarbij het bedrag van de verhoging van het loon in mindering kan
worden gebracht op de PT.
Voor wat betreft de invoering van de NEN-norm zijn er in de praktijk kennelijk onduidelijkheden over de vraag
of dan ook de beloning wijzigt. Dat is niet het geval. De eerste vier maanden is voor uitzendkrachten gewoon
de uitzend-CAO van toepassing zoals het altijd geweest is. De NEN zegt alleen iets over de erkenning van het
uitzendbureau.
CAO per 1 januari 2008
Na intensief overleg bleek het ook in de onderhandelingen voor de CAO 2008 niet mogelijk om een kader te
beschrijven waarbinnen het flexibel werken in de sector vorm zou kunnen krijgen. Er is daarom gekozen voor
een CAO met een looptijd van 4 maanden tot 1 mei 2008. In de CAO is alleen voorzien in een structurele
loonsverhoging per 1 januari 2008 van 1%. In het eerste kwartaal van 2008 wordt opnieuw een
poging gedaan om flexibiliteit in de CAO vorm te geven.

OMGEVING

INTEGRATED PREVENTION & POLLUTION CONTROL
De richtlijn Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC) (96/61/EG) is opgesteld voor bedrijven met een
productiecapaciteit groter dan 50 ton per dag geslachte dieren. Centraal in de richtlijn staat het begrip Best
Beschikbare Technieken (BBT). De BBT zijn de meest doeltreffende en geavanceerde methoden, waarvan de
praktische en economische bruikbaarheid is aangetoond met als doel om de effecten op het milieu in zijn
geheel te voorkomen of te beperken. Deze BBT’s zijn verwoord in referentiedocumenten, BREF’s genaamd.
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NEPLUVI is, samen met PVE en COV, in overleg met de ministeries van VROM en LNV over de implementatie van de BREF’s
in onze sector. Voor 2007 was het doel om de checklist uit het IMT-convenant, eventueel met aanpassingen, als leidraad
voor de uitvoering van de IPPC-richtlijn te kunnen gebruiken. Ondanks grote inspanningen vanuit het secretariaat van
NEPLUVI is er nog steeds geen afgeronde checklist waarmee aan de IPPC-verplichting kan worden voldaan.
VERPAKKINGenBELASTING
In november 2007 is de nieuwe Verpakkingenbelasting door de Tweede Kamer vastgesteld. Bedrijven worden daarmee
verplicht belasting te betalen voor verpakkingen, die zij in Nederland in het handelsverkeer brengen. Verpakkingen
die niet op de Nederlandse markt worden afgezet maar rechtstreeks worden geëxporteerd, vallen niet onder deze
verpakkingenbelasting. Over de eerste 15.000 kg verpakkingen betalen bedrijven geen verpakkingenbelasting. Er
wordt een onderscheid gemaakt in het tarief tussen primaire (rechtstreeks bestemd voor de eindverbruiker) en nietprimaire (secundaire/tertiaire) verpakkingen. De verpakkingenbelasting kent géén onderscheid tussen consumenten- en
bedrijfsverpakkingen.
Bedrijven binnen een concern kunnen gezamenlijk aangifte doen als zij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn of
tot een bepaalde samenwerkingsvorm behoren, zoals een franchiseorganisatie. Bedrijven betalen ook voor de verpakkingen
die zij voor huismerkhouders (private label) op de markt brengen en voor last minute verpakkingen (bijvoorbeeld
koffiebekertjes). De hele financiële afwikkeling van de verpakkingenbelasting zal gedaan worden door de belastingdienst.
Voor wat betreft de doorberekening van kosten is in de regelgeving niets vastgelegd. Dit is geheel overgelaten aan
marktpartijen. Indien echter de verpakkingenbelasting zichtbaar wordt doorberekend op de factuur als aparte post, moet
hierover ook btw worden betaald. Het tarief volgt daarbij het product van de betreffende verpakking.
MEERJARENAFSPRAAK ENERGIE-EFFICIENTIE (MJA)
Diverse pluimveeverwerkende bedrijven hebben met de overheid afspraken gemaakt om te komen tot een hogere
efficiëntie met betrekking tot energieverbruik. Dit is gevat in een convenant. De vleesverwerkende industrie heeft tot en
met 2007 al een behoorlijke reductie in energieverbruik bereikt door middel van investeringen met een terugverdientijd
van 2 tot 4 jaar. In 2007 heeft de overheid haar ambitieniveau verhoogd. Zij wil ter vervanging van het huidige convenant
in 2008 een nieuw convenant sluiten met de deelnemende bedrijven. Daarbij wordt van de deelnemende bedrijven een
grotere inspanning gevraagd. Er wordt een verbetering van 2% per jaar ofwel 30% in 5 jaar gevraagd, maar dan wel als
inspanningsverplichting. De overheid voorziet daarbij een grotere rol voor de brancheorganisaties dan in de voorgaande
jaren het geval was.
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De Europese markt

5

GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING
In de eind oktober 2007 gepubliceerde nieuwe integrale verordening Gemeenschappelijke
Marktordening worden alle regels op het gebied van marktordening voor de verschillende
producten ondergebracht. Voor de pluimveesector gaat het daarbij naast de marktordening ook
om de buitengewone marktondersteunende maatregelen en om de handelsnormenverordening.
Voor wat betreft de marktordening en de buitengewone marktondersteunende maatregelen
zijn er in dit nieuwe document geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
Voor wat betreft de handelsnormen pluimvee betekent deze integrale verordening dat de
huidige handelsnormenverordening (1906/90) met ingang van 1 juli 2008 wordt ingetrokken.
De Commissie werkt aan een herziening van de uitvoeringsverordening (1538/91).
Inhoudelijk betekent het intrekken van de handelsnormenverordening dat de regels
voor aanvullende etikettering (en daarmee ook de verwijzing naar de aanduiding van de
oorsprongsbenaming) en de basis voor de controle op het technisch onvermijdbaar water met
ingang van 1 juli 2008 vervallen.
De normen en omschrijvingen voor ‘vers’ zijn hetzelfde gebleven. De discussie met de
Commissie zal nu op basis van deze nieuwe regeling moeten worden gevoerd. Er zal via a.v.e.c.
en het ministerie van LNV dus opnieuw actie moeten worden ondernomen om de versdefinitie
aangepast te krijgen.
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Wereldhandel

6

EXPORTBEPERKINGEN
In 2007 is uiteraard weer veel tijd en energie gestopt in het opheffen c.q. voorkomen van
exportbeperkingen. De landen die nog zijn gesloten voor AI staan daarbij bovenaan de lijst. Bij
het voorgenomen inspectiebezoek van de Maleisische overheid heeft NEPLUVI een coördinerende
rol. De Maleisische delegatie is in 2007 niet geweest. Vanuit LNV en Maleisië is bericht ontvangen
dat er wellicht in de eerste helft van 2008 een mogelijkheid bestaat dat de delegatie naar
Nederland komt.
INVOER PLUIMVEEVLEES UIT DERDE LANDEN
Met de nieuwe beschikking 2006/696/EG zijn de veterinaire voorwaarden voor de invoer van
pluimveevlees uit derde landen gewijzigd. Deze beschikking stelt regels voor levend pluimvee
en broedeieren, eieren, eiproducten en voor vlees van pluimvee, loopvogels en vlees van vrij
vederwild.
Basisvoorwaarde blijft uiteraard dat het vlees van pluimvee afkomstig moet zijn uit derde landen,
die voorkomen op de lijst van derde landen die zijn toegelaten voor export naar de EU. Deze lijst
is voor pluimveevlees opgenomen in de bijlage bij de beschikking. In de beschikking zijn ook
de nieuwe certificaatmodellen opgenomen. Uiteraard blijft de aanvullende eis dat landen niet
alleen op de derde-landenlijst vermeld moeten zijn, maar dat zij voordat zij kunnen exporteren
ook een door de EU goedgekeurd residuprogramma moeten hebben. Wanneer landen op beide
lijsten genoemd zijn en er geen beperkende maatregelen zijn voor wat betreft Aviaire Influenza en
Newcastle Disease is invoer toegestaan.
Alle wijzigingen zijn verwerkt op de website van NEPLUVI waar de handleiding voor de invoer
van pluimveevlees is opgenomen.
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INVOERQUOTA PLUIMVEEVLEES
In 2007 zijn de nieuwe beheersregels vastgesteld die tussen de EU met Brazilië en Thailand zijn gemaakt voor de
contingentering van pluimveevlees. Het gaat hierbij om invoer van gezouten pluimveevlees (GN code ex 0210 99 39),
gekookt pluimveevlees (ex 1602 32 19) en kalkoenbereidingen (ex 1602 32 11).
Samengevat is van belang dat voor importen van genoemde producten alleen binnen de quota een laag tarief geldt
en voor import buiten deze quota een hoog tarief. Aan deelname aan de quota zijn voorwaarden gesteld.
De nieuwe regeling is met ingang van 1 juli 2007 van kracht geworden.
EXPORT NAAR AFRIKA
Medio 2007 ontstond er in de pers een discussie over de export van pluimveevlees naar Afrika. In de berichtgeving
werd gesuggereerd dat pluimveevlees van een slechte kwaliteit tegen dumpprijzen naar Afrika zou worden
geëxporteerd vanuit Europa en met name vanuit Nederland. Naar aanleiding van deze publiciteit heeft NEPLUVI
een gesprek gehad met ICCO, de Ghana National Poultry Farmers Association, de PVE en de ministeries van EZ
en LNV over de export van pluimveevlees naar Afrika in het algemeen en Ghana in het bijzonder. Conclusie van
de bijeenkomst was dat de export van pluimveevlees vanuit de EU aan alle eisen op het gebied van hygiëne en
volksgezondheid voldoet en dat er geen sprake is van dumping van pluimveevlees met subsidie. Het ICCO heeft
toegezegd om zich in uitlatingen naar de pers te zullen baseren op feitelijkheden.
Tegelijkertijd loopt de campagne ‘Aanpakken die handel’ met een eigen website en een advertentiecampagne in
landelijke dagbladen. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van ICCO en de CNV Jongerenorganisatie en
richt zich op handel van allerlei producten vanuit de EU met andere delen van de wereld. Eén van die producten is
pluimveevlees. Ook in deze campagne wordt aangegeven dat 85% van het pluimveevlees dat wordt geëxporteerd niet
aan de eisen van de EU voldoet. Vanuit NEPLUVI is het ICCO dringend gevraagd deze campagne aan te passen aan
de feiten. Via de bestuursleden van het CNV is dit verzoek tevens bij de CNV Jongerenorganisatie neergelegd.
Vanuit het secretariaat zijn de onjuiste tekstpassages aangegeven met het verzoek deze aan te passen. De tekst op
de site is vervolgens aangepast
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7

Controle, keuring
en certificering door
de overheid
KANALISATIE RESTSTROMEN PLUIMVEEVLEES EN AFVALWATER
In 2007 heeft de VWA de kanalisatie van reststromen pluimveevlees en afvalwater bij
pluimveeslachterijen onderzocht.
De vier belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:
1

Categorie 2- en categorie 3-materiaal worden met name bij de behandeling van afvalwater
nogal eens gemengd. Afvalwaterslib is op basis van Europese wetgeving categorie 2-materiaal en
moet ook als zodanig worden behandeld. Indien dit in een bak met categorie 3-materiaal wordt
gedaan, betekent dit dat de gehele bak moet worden bestemd als categorie 2-materiaal.

2

Op basis van de EU-wetgeving moet er een handelsdocument bij het vervoer van reststromen
(ook bij binnenlands vervoer). Dit is noodzakelijk om tracking en tracing mogelijk te maken.
Nu biedt de EU de mogelijkheid om voor binnenlands vervoer een vereenvoudigd document te
gebruiken. In het eerste kwartaal van 2008 zal deze mogelijkheid in de Nederlandse wetgeving
worden ingebouwd en kunnen de bedrijven van het vereenvoudigde document gebruik maken.

3

Nadrukkelijk wordt bedrijven gevraagd na te gaan dat alle bakken waarin dierlijke bijproducten
verzameld worden gemerkt zijn. Indien een bedrijf gebruik maakt van een kleurcodering dient
deze beschreven en duidelijk te zijn.

4

De administratie moet op orde zijn.
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Tijdens het project bleek er ook onduidelijkheid over de categorisering van dierlijke bijproducten
die ontstaan in de panklaarafdeling. Deze dierlijke bijproducten kunnen worden beschouwd als
categorie 3-materiaal onder de volgende voorwaarden:
Er is geen contaminatie van het materiaal met mest, schoonmaakmiddel et cetera
 et materiaal bevat geen kenmerken die het als categorie 2-materiaal zouden bestempelen,
H
bijvoorbeeld ziekteverschijnselen of symptomen van doorgelopen infectie of ongekeurd materiaal
Er is geen vermenging met categorie 2-materiaal
Vanuit NEPLUVI zijn de conclusies van dit project aan de slachterijen gestuurd met daarbij de oproep om
de administratie en de merking op orde te brengen zodat tracering van bijproducten mogelijk blijft.
PROJECT VERHOGING LIJNSNELHEID
Het doel is van het project Verhoging Lijnsnelheid (HSL) is om door middel van pilots bij bedrijven algemene
voorwaarden te kunnen definiëren waaraan een bedrijf moet voldoen om bij een hogere lijnsnelheid te
mogen slachten. Er zijn zowel bedrijven met een 6000-lijn als een 9000-lijn (met splitter) bij het project
betrokken. Op 11 januari 2007 was de startbijeenkomst van dit project. In het project worden lijnsnelheden
in verschillende stappen opgehoogd tot 12.000 dieren per uur met splitter en 7.500 dieren per uur bij een
enkelvoudige lijn. Bij de betrokken bedrijven worden de resultaten van de keuring beoordeeld aan de hand van
metingen verricht door ASG en de VWA. Daarnaast zijn ook de arbeidsomstandigheden van de medewerkers
bekeken. Hiervoor heeft ergonomisch adviesbureau VHP bij de aanvangs- en eindsnelheden de plaatsen op het
keurbordes beoordeeld. Om daarnaast ook een beeld te krijgen van de invloed van de hogere lijnsnelheden
op de andere functies in de slachterij zijn ook interviews gehouden met andere medewerkers. Aan de hand
van de rapportages van zowel ASG als VHP heeft de begeleidingscommissie een eindrapport opgesteld met
daarin de voorwaarden waaronder bedrijven een verzoek zouden kunnen indienen voor het verhogen van de
lijnsnelheid. Dit eindrapport zal in het eerste kwartaal van 2008 worden besproken binnen de VWA. Als de
VWA instemt met de conclusies van de begeleidingscommissie en de voorwaarden die zijn geformuleerd voor
het verhogen van de lijnsnelheid kunnen slachterijen een verzoek tot verhoging van de lijnsnelheid indienen.
GHP-CODE PLUIMVEESLACHTERIJEN EN -UITSNIJDERIJEN
De Hygiënecode voor pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen is gericht op de beheersing van de hygiëne tijdens
het slachten en uitsnijden van vers vlees en helpt de bedrijven bij het invoeren van de Hygiënecode in de
praktijk. De eerste versie van de Hygiënecode is ontwikkeld gedurende een implementatieproject in
de periode maart 1996 t/m november 1997.
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Na een kleine tussentijdse aanpassing is de code in 2007 in overleg tussen VWA, PVE en NEPLUVI volledig aangepast
aan de Europese Hygiëneverordeningen en de daarmee samenhangende beschikkingen.
De code is vanaf januari 2008 beschikbaar voor de bedrijven om in de praktijk te gaan gebruiken. Het is de planning
om de code in maart 2008 via het Regulier Overleg Warenwet en het ministerie van LNV te laten goedkeuren.
OPENBAAR MAKEN CONTROLEGEGEVENS
In februari 2006 heeft het ministerie van LNV aan de Tweede Kamer toegezegd dat de controlegegevens van onder
andere HACCP-audits openbaar gemaakt worden. De VWA heeft aangegeven dat zij start met het openbaar maken van
controlegegevens van de HACCP-audits bij de slachterijen met permanent toezicht.
Naar de mening van NEPLUVI is het doel van de openbaarmaking van controlegegevens het informeren van de
consument. Het zonder meer publiceren van HACCP- auditgegevens voegt hieraan echter niets toe. In het voorjaar
van 2007 heeft hierover overleg plaatsgevonden. Daarin heeft het bedrijfsleven zijn bezwaren geuit over de
openbaarmaking.
De VWA heeft aangegeven dat het een politiek besluit is om controlegegevens openbaar te maken. Hiervan kan dus
niet worden afgeweken. De VWA maakt een start met het openbaar maken van controlegegevens van de HACCP-audits
bij roodvleesslachterijen. In het tweede kwartaal zijn vervolgens ook de controlegegevens van audits bij slachterijen
pluimveevlees met permanent toezicht openbaar gemaakt.
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PLANNINGSKADER VWA
Vanaf 1 juni 2007 heeft de VWA een nieuw planningskader ingevoerd. Doel van het planningskader is extern en intern
helderheid te verschaffen over de grondslagen van de planning van de VWA-werkzaamheden ten behoeve van een
efficiënte inzet van medewerkers door een betere afstemming met het bedrijfsleven.
Het algemene beeld is dat bedrijven langer van tevoren keuring en exportcertificering moeten aanvragen. Wanneer er
kort van tevoren wordt aangevraagd, kan de VWA niet meer garanderen dat de werkzaamheden ook worden uitgevoerd.
In de toelichting heeft de VWA aangegeven dat bedrijven hiervan ook de voordelen zouden ondervinden: lang van
tevoren aanvragen zou goedkoper worden dan aanvragen op korte termijn. Deze combinatie is echter in dit stadium (nog)
niet gemaakt.
De VWA heeft inmiddels alle bedrijven geïnformeerd over de nieuwe planningskaders. Met name bij de export van zowel
levend pluimvee als van vlees, waarbij op korte termijn een klant gevonden wordt of een bestemming wijzigt, blijkt het
planningskader in de praktijk lastig hanteerbaar te zijn. Hiervoor heeft NEPLUVI er eind 2007 nogmaals bij
de VWA op aangedrongen het planningskader voor deze activiteiten te herzien.

Aanduiding categorieën bedrijven bij beoordeling erkenningen
Bij de planning van de activiteiten van de VWA werd tevens meegedeeld in welke categorieën bedrijven zouden kunnen
worden ingedeeld.
Bedrijven kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: goed, matig en slecht. NEPLUVI heeft de VWA verzocht een
andere aanduiding te kiezen voor de verschillende categorieën.
Na een aantal gesprekken is met de VWA overeengekomen dat de categorieën met ingang van 1 januari 2008 worden
aangeduid met 1, 2 en 3. Deze nieuwe indeling is pas per 1 januari 2008 mogelijk omdat de VWA zijn interne systemen
hierop moet aanpassen en deze mutatie ook in andere sectoren zal worden doorgevoerd.
TARIEVEN
Over de tarieven van de VWA is in 2007 veel gesproken. Allereerst over de nieuwe regeling met VWA-tarieven. Daarnaast
over de uitwerking van een pilot voor het toezicht.
Vooruitlopend op de eigenlijke discussie over de tarieven heeft NEPLUVI aan de minister van LNV een brief gestuurd
met daarin de uitgangspunten die de sector zal hanteren bij het beoordelen van de nieuwe tarieven. In een tweede brief
vraagt NEPLUVI de minister om een pilot te mogen houden om de planning van de dierenartsen voor het toezicht
op de post-mortemkeuring efficiënter te organiseren.
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Ter introductie van het voorstel voor nieuwe tarieven van de VWA is er vanuit LNV, VWS en de VWA een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden om de algemene lijn van de nieuwe tariefstructuur toe te lichten. Uit deze
voorlichtingsbijeenkomst kwam naar voren dat er voor de pluimveesector sprake zou zijn van een tekort van 15%.
Reeds vorig jaar heeft NEPLUVI een aantal malen bezwaar gemaakt tegen deze wijze van benadering. Immers, alle
achterliggende jaren is steeds aangegeven dat de tarieven kostendekkend zijn geweest. Ook na deze toelichting blijft
NEPLUVI het belangrijkste bezwaar handhaven, namelijk de onevenredige doorberekening van overheadkosten die niet
door onze sector veroorzaakt worden, maar wel aan de sector worden doorberekend.
In oktober 2007 is uiteindelijk de conceptregeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden toegestuurd
voor advies.
In hoofdlijnen komen de opmerkingen die NEPLUVI daarbij heeft gemaakt op het volgende neer:
De regeling is onvoldoende transparant en inzichtelijk

Het starttarief voor de pluimveesector is niet in verhouding met het starttarief dat voor andere sectoren
in rekening wordt gebracht
 et planningskader dat voor het aanvragen van werkzaamheden wordt gehanteerd is te rigide, met name
H
voor de export van levend slachtpluimvee

De voorgestelde stijging van de tarieven is veel hoger dan de maximale 5% die met de minister was
afgesproken
 oor roodvleesbedrijven wordt voorzien in een apart tarief voor bedrijven met geringe capaciteit.
V
Dit zou ook voor pluimveebedrijven met geringe capaciteit toegankelijk moeten zijn.
In een gesprek per sector zijn uiteindelijk de bezwaarpunten nogmaals mondeling toegelicht. De VWA en het
ministerie hebben een een klein deel van de bezwaren overgenomen en verwerkt in de uiteindelijke tekst van de
nieuwe tarievenregeling. Het streven van het ministerie was om de nieuwe tarievenregeling in werking te laten treden
op 1 januari 2008. Deze datum is niet gehaald. Uiteindelijk zal de nieuwe tarievenregeling in werking treden op
1 maart 2008.
Vooruitlopend op de nieuwe regeling heeft het ministerie van LNV een wijziging van de bestaande tarievenregeling
gepubliceerd. Met deze wijziging van de tarievenregeling zijn de tarieven per 1 januari 2008 geïndexeerd
met 3.27%.
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Dertig jaar nepluvi

8

Aan het feit dat NEPLUVI al gedurende dertig jaar de belangen van de Nederlandse
pluimveeverwerkende industrie behartigt, is op 19 november 2007 door het houden van een
zeer geslaagde bijeenkomst in de Heerlickheijd van Ermelo aandacht besteed.
Na de opening en een toespraak door de voorzitter, de heer B.J. Odink, overhandigde deze
het Actieprogrogramma Verantwoord Ondernemen in de Pluimveevleesketen aan de SecretarisGeneraal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, prof. dr. A.N. van der Zande.
Vervolgens gaf de heer van der Zande in zijn toespraak zijn visie op ontwikkelingen in
de pluimveevleessector en feliciteerde NEPLUVI met haar jubileum en het actieprogramma.
Na een muzikaal intermezzo plaatste drs. L. Boonekamp, hoofd van de Afdeling Agri-food Trade and
Markets van de OECD te Parijs, de pluimveevleessector vervolgens in internationaal perspectief.
Prof. dr. Anne van der Meiden filosofeerde daarna op geheel eigen wijze zeer onderhoudend
over de pluimveehouderij en haar plaats in de maatschappij.
Via een geslaagde muzikale overgang, waarbij op een leuke manier uitdagingen van de
heer Van der Meiden werden opgepakt, werd het middagprogramma afgesloten.
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ACTIEPROGRAMMA
verantwoord
ondernemen in de
pluimveevLEESKETEN
In 2007 zijn er in het bestuur van NEPLUVI uitgebreide gesprekken gevoerd met betrekking tot de
positionering van NEPLUVI. Na de verkiezingen is een nieuw politiek krachtenveld ontstaan dat een
actievere rol van de vereniging vraagt op de gebieden van dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid
en wereldhandel/markt. Het doel was om een innovatieagenda op te stellen naar aanleiding van
onder andere interviews met stakeholders. Naar aanleiding van de innovatieagenda kan een
communicatiestrategie worden uitgewerkt. Samen zullen zij de basis voor het beleidsplan
2008-2011 vormen.
Deze discussies hebben geleid tot het Activiteitenplan voor het verantwoord ondernemen in
de pluimveevleesketen.
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Tijdens de viering van het 30-jarig jubileum van NEPLUVI heeft de voorzitter van NEPLUVI, ir. B.J. Odink, het
Activiteitenplan voor het verantwoord ondernemen in de pluimveeverwerkende industrie overhandigd aan
prof. dr. A.N. van der Zande, secretaris-generaal van het ministerie van LNV.
De Nederlandse pluimveevleessector wil ten aanzien van voedselveiligheid, maatschappelijke eisen en innovatie
een koppositie in Europa innemen. De consument in binnen- en buitenland kan dan blijven genieten van het gezonde
product pluimveevlees in al zijn variaties. Het actieprogramma bevat de belangrijkste activiteiten van NEPLUVI voor
de periode 2008-2011. In het actieplan is een aantal concrete activiteiten aangegeven voor 2008 waaraan door
het secretariaat moet worden vormgegeven.
LETSEL BIJ VANGEN EN LADEN
Met het secretariaat van de NOP is inmiddels al een orïenterend gesprek gevoerd voor het instellen van een werkgroep.
In deze werkgroep zullen de verschillende partijen (de pluimveehouders, vang- en laadploegen en de slachterijen)
overleggen om het letsel bij vangen en laden van pluimvee zo veel mogelijk te beperken. NEPLUVI neemt het
voortouw om in januari 2008 een bijeenkomst te plannen.
ANIMAL WELFARE OFFICER
In het actieplan is aangegeven dat NEPLUVI zal bevorderen dat elke slachterij een Animal Welfare Officer zal hebben
die verantwoordelijk is voor het welzijn van het pluimvee op de slachterij. Dit onderwerp zal met een kleine
NEPLUVI-werkgroep in 2008 concreter worden gemaakt.
TASKFORCE
In het actieplan is aangekondigd dat NEPLUVI een taskforce zal instellen met vertegenwoordigers van de verschillende
schakels in de keten en de maatschappelijke organisaties. In december 2007 zijn de verschillende organisaties
aangeschreven en uitgenodigd om vertegenwoordigers in de taskforce aan te wijzen. Uitgenodigd zijn
de Consumentenbond, Dierenbescherming, CBL, NOP, NVP en de KNMvD.
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Lijst van afkortingen
AI
ASG

Bestuur
Het bestuur van NEPLUVI bestond per 31 december 2007

a.v.e.c.
BBT

aviaire influenza
Animal Science Group Wageningen UR
Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the European Countries
Best Beschikbare Technieken

uit de volgende leden:

BREF

BBT referentiedocument

B.J. Odink voorzitter

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

P. Poortinga vice-voorzitter

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

A.T.P.M. Waals secretaris

COV

Centrale Organisatie voor de Vleessector

G.F. van den Bor penningmeester

CVO

Chief Veterinairy Officer

J.E. Eskes

EC

R. Hengeveld

EFSA

Europese Commissie
European Food Safety Authority

J. Heijs

EU

Europese Unie

W.K.T. van der Meer

EZ

ministerie van Economische Zaken

H.J. van de Vecht

FIDIN
HACCP
HSL

Secretariaat
Het secretariaat van NEPLUVI bestond per 31 december 2007
uit de volgende medewerkers:
Jan Odink voorzitter

ICCO
IMT
IPPC
KNMvD

Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen In Nederland
Hazard Analysis of Critical Control Points
Hoge Lijnsnelheid
Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
Integrale Milieu Taakstelling
Integrated Prevention and Pollution Control
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Martine Onderdijk algemeen secretaris (uit dienst per 15-01-08)

LNV

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Peter Vesseur beleidsmedewerker (alg. secretaris per 03-03-08)

MIA

Milieu Investerings Aftrek

Carla Besselink secretaresse

MKZ

mond- en klauwzeer

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

NEPLUVI
NOP

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders

NVP

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders

OFP

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

ORT

Ornithobacterium Rhinotracheale

PPE

Productschap Pluimvee en Eieren

PT
PVE
R&O
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Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie

Persoonlijke Toeslag
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
reiniging & ontsmetting

VAMIL

Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen

VROM

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

WTO

World Trade Organization
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