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Reactie n.a.v. publicatie nalevingsresultaten slachterijen
De NVWA heeft de nalevingsresultaten van Nederlandse slachterijen met naam en toenaam gepubliceerd.
NEPLUVI verzet zich niet tegen het principe om nalevingresultaten openbaar te maken. Echter, zij stelt
zich wel op het uitganspunt dat als men gegevens wil openbaren over hoe slachterijen functioneren, dat
deze gegevens enerzijds geen fouten mogen bevatten en anderzijds een correct beeld moeten scheppen over
de nalevingssituatie bij de slachterijen. NEPLUVI vindt het jammer dat er gegevens over slachterijen zijn
gepubliceerd, terwijl deze 2 uitgangspunten niet goed zijn nageleefd.
De wijze van handhaven bij Nederlandse slachterijen
Bij de Nederlandse pluimveeslachterijen is sprake van permanent toezicht. Dit betekent dat er elke dag, op
elk moment dat er slachtwerkzaamheden worden uitgevoerd, er een NVWA-toezichthouder aanwezig is die
toezicht houdt op de geldende regelgeving. Deze NVWA medewerker heeft ten alle tijde inzicht in alle
bedrijfsprocessen, waarop dagelijks vele controlemomenten worden uitgevoerd. De NVWA heeft hierbij
altijd de mogelijkheid om handhavend op te treden, mocht zij constateren dat de situatie hierom vraagt. In
de Nederlandse slachterijen is dan ook sprake van een intensieve controle op zowel Europese als nationale
regelgeving.
Onjuist beeld door nalevingsresultaten NVWA
De nalevingsresultaten van de NVWA zijn over het algemeen op slechts enkele bevindingen geconstateerd.
Dit is bijzonder, wetende dat er altijd een NVWA-toezichthouder aanwezig is die vele honderden controles
per jaar uitvoert. In de systematiek van de NVWA wordt geen onderscheid gemaakt in de “zwaarte” van de
overtreding. Elke vorm van “overtreding” wordt als non-conform beoordeeld in de nalevingsresultaten. Dit
betekent bijv. dat een klein achtergebleven stukje vlees op de vloer van een hal als “non-conform” wordt
beoordeeld. Indien er geen andere metingen verricht zijn, dan betekent een dergelijke minimale afwijking
een nalevingsresultaat van 0%. Daar het beperkt aantal meetellende controlemomenten voor de NVWAnalevingsresultaten per slachterij sterk kan fluctueren, kan een enkele gevonden afwijking bij slachterij A
een geheel ander nalevingspercentage als gevolg hebben ten opzichte van een enkele gevonden afwijking
bij slachterij B.
Onjuiste gegevens in nalevingsresultaten NVWA
Hoewel er bevindingen zijn die vanuit de sector verbetering behoeven, zijn er helaas genoeg zaken in de
nalevingsresultaten opgenomen die niet uniform zijn beoordeeld en waarvan de bevindingen volgens de
sector onterecht als “non conform” zijn aangemerkt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het
noteren van een “overtreding” omdat een zeepdispensor niet werkte, terwijl daarnaast een werkende losse
zeepfles was geplaatst. Het is jammer dat dergelijke voorbeelden als “non-conform” zijn betiteld en zwaar
doortellen in het gepresenteerde nalevingspercentage.
Tot slot
Door met name kleine meetellende afwijkingen en het beperkte aantal meetmomenten is een onterecht
negatief beeld van de nalevingssituatie weergegeven. Dit betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk
zijn. De sector blijft dan ook, in samenspraak met de NVWA, werken aan het nog verder verbeteren van de
wijze waarop zij kwalitatief hoogwaardig pluimveevlees produceert.

2018-164

