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Samenvatting
Op verzoek van de Directie Voeding en Veterinaire Aangelegenheden (VVA) van het ministerie van
Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in de
maanden maart tot en met mei 2002 een quickscan uitgevoerd op de Nederlandse kalverketen. Deze
quickscan moet een beeld schetsen van de keten en de borging daarvan in het kader van de
Europese Richtlijn (RL) 96/23 ten aanzien van ongewenste stoffen en de risico’s die hierbij worden
geconstateerd. De resultaten van de quickscan zijn in dit rapport opgenomen.
De controlestructuur in de kalverketen ten aanzien van ongewenste stoffen omvat drie niveaus. In de
eerste plaats het Nationaal Plan Residuen op grond waarvan de Rijksdienst voor de keuring van Vee
en Vlees (RVV) door middel van steekproeven controles uitvoert. Het tweede niveau is een
zelfcontrole door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) door middel van de Integrale
Keten Beheersing (IKB) Vleeskalveren. Uitvoering van deze controles geschiedt door de Stichting
Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). Het derde en laatste niveau van de controlestructuur
bestaat uit de RVV (controles aan de slachtlijn) en de Keuringsdienst van Waren (KvW).
De regelgeving met betrekking tot kalvervoeder wordt opgesteld door het Productschap Diervoeders
(PDV). De Keuringsdienst Diervoedersector (KDD) voert hierop de controles uit. Het ontwerp
Kaderwet Diervoeders werd op het moment van de quickscan bij de Raad van State behandeld. In dit
ontwerp wordt een strakkere overheidsregie ten aanzien van regelgeving en controle beoogd.
De quickscan toont leemtes aan in het toezicht op en de borging van de kalversector. Ook met
betrekking tot verboden en ongewenste stoffen in de voedersector zijn leemtes aangetroffen in de
controles en borging, zowel ten aanzien van de importcontroles op grondstoffen als de verwerking en
vermenging van partijen.
Deze quickscan resulteert in een aantal aanbevelingen aan de minister van LNV:
•
Versnel de modernisering van de diervoederwetgeving (incl. de Europese richtlijnen) met
name door een spoedige verplichting tot HACCP;
•
Stel duidelijke randvoorwaarden aan het systeem van zelfcontrole en wijs de VWA aan tot
officiële toezichthouder;
•
Bewaak de samenhang tússen en de effectiviteit ván de verschillende onderdelen (waaronder
bemonstering en monitoring) van het totale systeem van vrijwaring van ongewenste stoffen.
Het imago van bedrijven die zich in Nederland bezighouden met de productie en afzet van vlees en
vleesproducten, wordt beïnvloed door incidenten. De Nederlandse vleesproductie is sterk
exportgericht in een competitieve markt. Incidenten hebben invloed op de positie van Nederland op
die markt. Kwaliteit en transparantie in bedrijfs- en toezichtprocessen zijn bepalend voor het
beheersbaar houden van risico’s in de vleesproductie.
Voor de vleeskalversector geldt het voorgaande in versterkte mate. Het gaat immers om jonge en
dus extra kwetsbare dieren. Ongeveer 90% van de vleesproductie wordt geëxporteerd. Bovendien
werd de sector afgelopen decennia periodiek geconfronteerd met incidenten rond het gebruik van
verboden stoffen. Deze omstandigheden in aanmerking nemend wordt het opmerkelijk geacht dat de
sector in de via zelfcontrole gerealiseerde borging risico’s accepteert van een aard en omvang zoals
uit de quickscan gebleken is.
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1.

Inleiding

1.1 Opdracht
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft van de directie Voeding en Veterinaire
aangelegenheden (VVA) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het
verzoek gekregen een quickscan uit te voeren op de Nederlandse kalverketen. De aanleiding
hiervoor was een incident met een kalf waar bij routinecontrole chlooramfenicol in de urine werd
aangetoond. Op het moment dat de uitslag van de analyse bekend werd bleek het vlees reeds in
consumptie gebracht.
De VWA heeft voor de uitvoering van de opdracht een project ingericht om inzicht te krijgen in welke
actoren in deze keten actief zijn en op welke wijze het toezicht is geregeld. Het project is in de
maanden maart tot en met mei 2002 uitgevoerd.

1.2 Doelstelling
Het project kende de volgende doelstellingen:
1.
Geef inzicht in de samenstelling en opbouw van de kalverketen, de controle en de
bijbehorende en ingestelde borgingmechanismen en de regiefunctie van de overheid;
2.
Stel op basis van die kennis vast welke risico’s zich in dit traject bevinden ten aanzien van de
stofgroepen in de Europese Richtlijn 96/23 (RL 96/23);
3.
Geef op basis van de gevonden risico’s beleidsmatige adviezen met betrekking tot de wijze
waarop het toezicht op de keten zo nodig kan worden verbeterd.

1.3 Aanpak
De quickscan bestond achtereenvolgens uit het:
1.
Vormen van een globaal beeld van de keten;
2.
Onderzoeken van de inputmomenten en de daarbij behorende risico’s en de borging ten
aanzien van deze risico’s;
3.
Afstemmen van de voorlopige resultaten in breed verband binnen LNV en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
4.
Houden van verificatie-interviews;
5.
Opstellen van het conceptrapport;
6.
Terugkoppelen naar de betrokken overheidsdiensten.

1.4 Bereik
Het project omvatte de actoren in de kalverketen die betrokken zijn bij de handel, het mesten en
slachten van kalveren. Onder de sector wordt hier verstaan de bedrijven die actief zijn in de
kalverketen. De quickscan richtte zich op het onderzoeken van de borging en controle van de
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risicovolle momenten in de kalverketen, meer in het bijzonder vanuit de optiek van de verboden
stoffen zoals vermeld in RL 96/23. De borging en controle werden bezien op drie niveaus:
1.
De sector;
2.
De kwaliteitssystemen zoals de zelfcontrolesystemen en controles door of van de overheid;
3.
De regiefunctie van de overheid.

1.5 Beperkingen
•
•

•
•

•

Alle waarnemingen in het kader van deze quickscan zijn gedaan in de maanden maart tot en
met mei 2002;
De quickscan was uitsluitend gericht op het in kaart brengen en beoordelen van het risico van
ongewenste stoffen zoals genoemd in RL 96/23, de plaatsen en omstandigheden waarin deze
risico’s ontstaan (inputmomenten) en de beheersing van deze risico’s tot het product ‘vlees’;
Hygiënische en microbiologische bedreigingen zijn niet in de quickscan meegenomen;
De quickscan was niet gericht op de inhoudelijke effectiviteit van de controle- en
keuringsorganisaties in de sector, of op de effectiviteit van de werkwijze van de individuele
bedrijven in de kalverketen;
Bij de quickscan is ten aanzien van productie en ander cijfermateriaal gebruikgemaakt van
kengetallen uit 2000. De kengetallen van 2001 geven in verband met Mond en Klauwzeer
(MKZ) een vertekend beeld.

1.6 Rapport Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de opzet en uitvoering van de keuring
van vleeskalveren op het gebruik van verboden stoffen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998,
25685, nrs. 1-2). In het rapport zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
•
De minister van LNV moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de preventieve controles in
de boerderijfase;
•
De steekproefomvang zoals door de SKV vastgesteld moet worden herzien;
•
De uitvoering van de steekproef door de SKV ten behoeve van de preventieve controles en de
uitvoering van het Nationaal Plan Residuen moet, ook al brengt dat extra kosten met zich
mee, volgens de voorschriften worden uitgevoerd;
•
Het functioneren van de Algemene Inspectie Dienst (AID) bij de opsporing van verboden
stoffen en de afstemming tussen AID en Openbaar Ministerie moet worden verbeterd. Met
name richt de kritiek zich op de snelheid waarmee meldingen tot actie leiden;
•
Het I&R-systeem moet, mede door een wijziging in de regelgeving, zodanig worden
aangepast dat een optimale inzet bij de opsporing van behandelde dieren mogelijk wordt.
In zijn reactie wijst de minister op het volgende:
•
Nieuwe regelgeving heeft geleid tot een gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling tussen
overheid en bedrijfsleven, waardoor de preventieve controles door de overheid toenemen;
•
Het technisch commentaar van de Rekenkamer op de steekproefomvang en de uitvoering van
de controles wordt door de minister verworpen. Er wordt voldaan aan alle wettelijke eisen;
•
Het functioneren van de AID zal verbeterd worden;
•
Acties zijn in gang gezet om het I&R-systeem aan te passen.
Deze bevindingen zijn meegenomen in het voorliggende onderzoek.
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DEEL I: BEVINDINGEN

2.

De kalverketen
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de kalverketen en de controlestructuur (regelgeving
en toezicht). Hiermee wordt antwoord gegeven op de eerste doelstelling van het project (zie §1.2). In
het navolgende wordt onder ‘sector’ verstaan het bedrijfsleven en onder ‘keten’ het bedrijfsleven
alsmede private en publieke toezichthoudende instanties.

2.1 Beschrijving van de keten
De volgende schakels van de sector zijn relevant:
•
Voederleverancier;
•
Veehouder als producent van nuchtere kalveren (NUKA’s);
•
Handelaar, Verzamelplaats Runder Leverancier (VRL), importeur;
•
Mesterij;
•
Dierenarts;
•
Slachterij.
De sector wordt gedomineerd door twee integraties van bedrijven met een gezamenlijk marktaandeel
van ongeveer 80%. Deze bedrijven zijn actief in alle schakels van de kalverketen. Enkele kleinere
integraties en bedrijven die binnen één of enkele schakels opereren, completeren het beeld van de
markt. Hieronder is grafisch weergegeven welke actoren een rol spelen in de keten en bij de borging
van de keten. Aanvullend is ook de import van kalveren en de voederketen in het schema
opgenomen.

LNV DL
RVV
AID
KvW
(Insp. Mil. Hyg.)

Kalversector

Collectief

Overheid

Actoren
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Karakteristieken
•
Meer dan 40% van de kalveren werd in 2000 geïmporteerd uit EG-lidstaten en derde landen;
•
Er bestaat een grote diversiteit aan grondstoffen voor het voeder;
•
Grote partijen grondstoffen voor kalvervoeder worden geïmporteerd uit derde landen;
•
De inkoop van voeder en kalveren en de verkoop van vlees vindt plaats op een zeer
competitieve (internationale) markt;
•
Het merendeel van de mesters staat onder contract van hetzij de voederfabrikant hetzij de
integratie. Onderdeel van het contract is dat daarin bepalingen zijn opgenomen met
betrekking tot het voeder en het afmesten van kalveren. Soms zijn bepalingen opgenomen ten
aanzien van de relatie van de mester met de dierenarts;
•
Integraties werken met een beperkt aantal dierenartsen;
•
Op de sector wordt door een aantal instanties (deels collectief en deels door de overheid)
toezicht gehouden.

2.2 Regelgeving & toezicht
Er zijn verschillende partijen betrokken bij de regelgeving voor, en het toezicht op de kalversector.
Een belangrijk onderdeel van deze regelgeving is Europees. Deze is nationaal geïmplementeerd in
wet- en regelgeving. Daarnaast is collectieve regelgeving opgesteld door private partijen en
regelgeving door publiekrechtelijke organen (productschappen). Het toezicht wordt uitgeoefend door
de overheid op basis van overheidsregelgeving en door private partijen op basis van private
regelgeving. De EU legt de lidstaten de plicht op private controle te organiseren (zelfcontrole) op het
gebruik van verboden stoffen. Naast de verplichte private controle bestaat er tevens een vrijwillige
private controle. Bedrijven kunnen zich hieraan al dan niet onderwerpen. Het toezicht op basis van
de Europese regelgeving met betrekking tot ongewenste stoffen is hieronder schematisch
weergegeven.

Controlestructuur

Regelgeving

EU
EG RL 96/23
Overheid
PVE

PDV

Bedrijven

IKB
RVV
SKV

Kalversector

Controle

GMP(+)
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3.

Risicoanalyse
Langs verschillende wegen kunnen verboden stoffen het dier bereiken. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de belangrijkste risico’s van de inputmomenten diervoeder en diergeneesmiddelen.

3.1 Diervoeder
De samenstelling van kalvervoeder wordt gedomineerd door zuivelproducten en vetten waaraan
middelen worden toegevoegd om de ontwikkeling van de dieren te bevorderen. Deze middelen
bestaan onder meer uit mineralen, vitaminen, toegestane weerstandverhogende stoffen, enzymen,
geur- en smaakstoffen, etc. Veel zuivelgrondstoffen worden geïmporteerd.
Andere grondstoffen voor diervoeders in de kalversector zijn:
•
Akkerbouwproducten, zoals snijmaïs;
•
Industriële bij- of afvalproducten, zoals citruspulp, sojaschroot, maispulp, etc.
Veel grondstoffen voor de mengvoederproductie worden geïmporteerd, waarvan circa 30% afkomstig
is uit niet EU-lidstaten.
Risico’s
In deze mondiale markt bestaat een grote diversiteit aan grond- en hulpstoffen. Deze worden in
wisselende samenstellingen toegepast als gevolg van verschillen in herkomst en kwaliteit. Uit de
besmetting van partijen melkpoeder uit derde landen met chlooramfenicol blijkt welke risico’s hiermee
samenhangen. Als gevolg van deze diversiteit zijn de volgende elementen van essentieel belang
voor de borging van de voederketen:
•
Tracering van de herkomst van de partij;
•
Identificatie van de partij van de grondstof;
•
Kennis van de kwaliteit van die partij.

3.2 Geneesmiddelen en verboden middelen
Jonge dieren zijn extra gevoelig voor ziekten. Ze hebben in de eerste fase bij de mester tijd nodig om
weerstand op te bouwen. Soms is een behandeling met geneesmiddelen nodig. Dit kan zowel via
gemedicineerd voeder toegediend worden dan wel rechtstreeks ingebracht worden bij het dier. Voor
dit doel zijn een aantal medicijnen of gemedicineerde voeders toegelaten. Belangrijk bij het toedienen
van de geneesmiddelen is dat de vereiste wachttijden in acht worden genomen. Wachttijden -in casu
de minimale tijd tussen het toedienen van een geneesmiddel en het moment van slachten- spelen in
deze eerste levensfase geen rol. Verder kunnen verboden middelen illegaal gebruikt worden om het
rendement van de mesterij positief te beïnvloeden.
Antibiotica
De antibiotica vormen een belangrijke groep diergeneesmiddelen. Het zijn stoffen die werkzaam zijn
tegen microbiële infecties. Antibiotica worden in de veehouderij tevens als groeibevorderaar
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toegepast. Tijdens de eerste weken in het leven van een kalf worden antibiotica zowel preventief als
curatief, tegen overgangs-/stressdiarree en luchtwegaandoeningen, toegediend.
Chlooramphenicol
Chlooramphenicol is een bacterieremmend antibioticum. Bij vleeskalveren blijkt het een effectief
middel bij de bestrijding van longaandoeningen. In de jaren ’50 werd chlooramphenicol ook op grote
schaal toegepast als effectief humaan geneesmiddel. Later openbaarden zich ernstige bijwerkingen.
Momenteel wordt chlooramphenicol uitsluitend humaan geïndiceerd voor ernstige aandoeningen als
hersenvliesontsteking, buiktyfus en bepaalde oogaandoeningen. Sinds 1994 mag chlooramphenicol
niet meer toegediend worden aan landbouwhuisdieren dan wel aanwezig zijn in grondstoffen.
Specifieke groeibevorderaars
Elk gebruik van stoffen die de groei van kalveren oneigenlijk bevorderen is illegaal. De twee
belangrijkste groepen van groeibevorderaars zijn de anabolica en de bèta-agonisten.
Anabolica
Anabolica zijn hormonen die het lichaam aanzetten tot gewichtstoename en verandering van de
lichaamssamenstelling (verhouding vlees/vet/karkas). De anabolica beïnvloeden de eiwitstofwisseling
waardoor uit voedereiwit meer lichaamseiwit gevormd kan worden. Dit resulteert in een hogere
voederconversie en een hoger technisch resultaat. Er zijn twee belangrijke groepen anabolica:
•
De steroïden (waaronder progesteron, testosteron en bèta-boldenon) die nog werkzaam zijn
na opname in het maagdarmkanaal;
•
De eiwitachtige anabolica (bijvoorbeeld BST) die in het maagdarmkanaal worden afgebroken
en na orale opname niet meer biologisch actief zijn.
Illegaal gebruik is in de eerste zes tot acht weken aantrekkelijk omdat in die levensfase de basis
wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kalf. Indien die basis door hormoontoediening
tijdens deze fase positief kan worden beïnvloed, levert dat een sterke verbeterd technisch resultaat
op voor de kalvermester. Om illegaal gebruik van groeibevorderaars vast te kunnen stellen is
controle tijdens de eerste zes tot acht weken inclusief de periode bij het oorsprongsbedrijf, handel en
VRL van groot belang.
Bèta-agonisten
Bèta-agonisten -zoals clenbuterol- zijn doeltreffende middelen bij de bestrijding van
longaandoeningen en worden zeer incidenteel aangetroffen bij de bemonstering van vleeskalveren.
Bèta-agonisten zijn namelijk stoffen die via het stofwisselingssysteem ook invloed kunnen uitoefenen
op verdere ontwikkeling van het dier. Bèta-agonisten verleggen de grens van de hoeveelheid voeder
waarboven het dier vet gaat vormen in plaats van meer spiermassa. Dit groeibevorderend effect bij
kalveren speelt vooral in de tweede fase van de mestperiode, na ongeveer vier maanden. De
controles in deze levensfase van een kalf zijn derhalve van groot belang.
Risico’s
Het gebruik van verboden middelen verhoogt het rendement van de individuele mesterij. Het gevaar
van misbruik ligt dus op de loer.
Het aantonen van verboden middelen is niet altijd eenvoudig. Ten eerste omdat deze middelen na
enige tijd het lichaam verlaten terwijl het nuttig effect op de groei van het kalf tot en met de slacht
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meetbaar blijft. Ten tweede omdat steeds gezocht wordt naar middelen en combinaties van middelen
die niet bekend zijn bij de toezichthoudende instanties of in hoeveelheden die niet detecteerbaar zijn.
Borging moet als volgt plaatsvinden:
•
Onafhankelijke controle op de kalvermesterijen op de aanwezigheid en het gebruik van deze
stoffen;
•
Controle op de verblijfsplaatsen van kalveren om geconstateerd gebruik van deze stoffen te
kunnen herleiden tot de locatie van mesten;
•
Controle bij de slacht.
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4.

Borging
In hoofdstuk drie is een overzicht gegeven van de risico’s en risicomomenten in de kalverketen in
relatie tot diervoeders, geneesmiddelen en verboden stoffen. De twee belangrijkste inputmomenten
zijn het gebruik van (verontreinigd) diervoeder en het gebruik van verboden stoffen door de
veehouder. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de borgingsmechanismen die in de
keten aanwezig zijn om deze risico’s te beheersen.

4.1 Diervoeder
De diervoederwetgeving is vrijwel volledig gebaseerd op Europese richtlijnen. Deze richtlijnen
omvatten de basiskwaliteitseisen voor diervoeders. Richtlijn (RL) 1999/29 van 22 april 1999 bepaalt
onder welke condities voedermiddelen in de EG in omloop mogen worden gebracht. Er zijn regels
gesteld aan het vermengen van verontreinigde partijen met schone grondstoffen. Daarnaast is een
erkenningregeling, RL 95/69 van 22 december 1995, van toepassing op bedrijven die verontreinigde
partijen mogen mengen.
Productschap Diervoeders
Het Productschap Diervoeders (PDV) is een publiekrechtelijke organisatie voor de gehele
diervoedersector: telers van voedergewassen, producenten en handelaren van diervoeders en grondstoffen en veehouders die diervoeders vervoederen. Het PDV is onder meer verantwoordelijk
voor de uitvoering en implementatie van de EU-regelgeving op het terrein van diervoeders. In
autonome verordeningen worden aanvullingen gegeven op EU-regelgeving.
Keuringsdienst Diervoedersector
De Keuringsdienst Diervoedersector (KDD) is de uitvoerende dienst van het PDV. Het juridisch kader
voor de uitvoering van de controles is voorzien in de Verordening ‘PDV controle diervoedersector
1998’. De KDD heeft de beschikking over een aantal instrumenten zoals administratieve controles,
eigen waarnemingen en monsterneming.
De AID is aangewezen als toezichthouder voor alle publiekrechtelijke landbouwregelgeving. Een
onderdeel daarvan is de diervoeders.
Regelgeving diervoeder
Voor het produceren van (gemedicineerde) mengvoeders en voormengsels is een erkenning van het
productschap noodzakelijk. Met betrekking tot de kwaliteitseisen aan diervoeders bestaan de
volgende niveaus:
•
Op Europees niveau is de basiskwaliteit voor diervoeders vastgelegd (RL 1999/29);
•
Aanvullend is in autonome productschapverordeningen een nationaal pakket aan Good
Manufacturing Practice (GMP)-eisen geformuleerd. Daarin zijn aanvullingen gedaan op het
gebied van etikettering, handelsnormen, strengere controles, etc. Bedrijven kunnen hieraan
vrijwillig deelnemen;
•
Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP)-eisen zijn door productschappen
vastgelegd in de GMP+ regeling.
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De erkenning (volgens de Verordening ‘erkenningsregeling GMP diervoedersector’) van een bedrijf
door het productschap wordt verkregen op basis van de twee eerstgenoemde punten. Deelname aan
de GMP-regeling voegt aan de erkenning als zodanig niets toe, maar heeft wel gevolgen voor de
frequentie waarmee het producerende bedrijf door de KDD wordt gecontroleerd. De GMP-code vormt
het kwaliteitssysteem waarmee de diervoedersector basiskwaliteit aantoonbaar maakt. De
productnormen waaraan moet worden voldaan en de benodigde bedrijfsinterne inspecties en
controles zijn ondergebracht in afzonderlijke besluiten van het PDV. In het ‘Besluit PDV normen
diervoedersector 1999’ zijn de criteria ten aanzien van de basiskwaliteit vastgelegd.
De GMP-regeling is een verbijzondering van de International Organization for Standardization (ISO)norm die toegespitst is op bedrijven in de diervoedersector. Het kwaliteitsniveau, dat bedrijven
aantoonbaar moeten maken met GMP, is vastgelegd door het productschap in overleg met de
vervolgschakels in de dierlijke productieketen. Bedrijven die voldoen aan het GMP-kwaliteitssysteem
worden door het productschap gecertificeerd en opgenomen in een lijst van erkende bedrijven. De
meeste diervoederbedrijven zijn GMP-erkend. Alleen GMP-erkende bedrijven mogen diervoeders
leveren aan veehouders die deelnemen aan kwaliteitsprogramma’s in de veehouderij/dierlijke
productieketen zoals is vastgelegd in de Integrale Keten Beheersing (IKB) Vleeskalveren. De audits
voor de GMP-erkenning bij ondernemingen in de diervoedersector worden uitgevoerd door de KDD.
Met de vrijwillige deelname aan de GMP-regeling sluiten bedrijven uit de diervoedersector aan bij
eisen in kwaliteitsprogramma’s, zoals de IKB Vleeskalveren, in de kalversector. Naast de GMPregeling bestaat GMP+. Hierbij is een HACCP-systematiek ingevlochten in het kwaliteitssysteem van
het bedrijf.
Buitenlandse bedrijven die voedermiddelen leveren dienen te beschikken over een QC-erkenning.
Deze erkenning wordt afgegeven door een certificerende instelling van het land waar het bedrijf is
gevestigd. Het PDV heeft hiervoor een protocol uitgevaardigd.
Kaderwet Diervoeders
Naar aanleiding van de ‘dioxineaffaire’ heeft de minister van LNV besloten de implementatie van EUregelgeving op diervoedergebied en het toezicht op naleving van de regelgeving niet meer in
medebewind door het productschap te laten uitvoeren maar in eigen hand te nemen.
Het wetsvoorstel Kaderwet Diervoeders beoogt een alomvattende koepel te zijn voor regelgeving op
het gebied van diervoeders. Dit betekent concreet dat wanneer er sprake is van een aannemelijk
maar nog niet wetenschappelijk volledig bewezen risico met mogelijke gevolgen voor de gezondheid
van mens, dier of plant, het milieu of de natuur, de regel geldt ‘bij twijfel niet inhalen’. Het
wetsvoorstel Kaderwet Diervoeders biedt de wetgever overigens de mogelijkheid een limitatieve lijst
van ingrediënten vast te stellen.
Importcontrole derde landen diervoeder
Controle op geïmporteerde grondstoffen kan plaatsvinden op drie niveaus:
•
Controle bij het exporterende bedrijf. Het toezicht op dit bedrijf vindt plaats door locale
geaccrediteerde certificeringsinstellingen. De KDD voert geen zelfstandige verificatie uit;
•
Controle bij binnenkomst in de EU door de bevoegde autoriteit (in Nederland de RVV). Deze
controle is gebaseerd op Europese regelgeving en is beperkt tot de bij de overheid bekende
risicostoffen;
•
Inslagcontrole bij het importerende bedrijfsleven, verplicht op basis van de GMP+voorschriften (HACCP), maar niet op basis van GMP.
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In de praktijk blijkt het importerende bedrijfsleven vooral af te gaan op de QC-erkenning en de
importcontroles door de bevoegde autoriteiten. Er kan echter slechts een beperkte waarde aan deze
gelijkwaardigheidserkenning worden toegekend, aangezien er geen verificatie van dit systeem
plaatsvindt. De officiële controles aan de buitengrens zijn eveneens beperkt. Importerende bedrijven
zijn daarentegen op de hoogte van de specificaties van de ingekochte partijen grondstoffen en
moeten de risico’s van individuele partijen in kunnen schatten. Een goede inslagcontrole is dan ook
de belangrijkste borging op deze risico’s.
Bij incidenten die leiden tot een recall moeten partijen grondstoffen/diervoeders snel kunnen worden
getraceerd. Dit blijkt in de sector een probleem.

4.2 Geneesmiddelen en verboden middelen
4.2.1 Europese en nationale regelgeving & controle
De regelgeving ten aanzien van diergeneesmiddelen omvat Europese richtlijnen, verordeningen en
nationale wet- en regelgeving. Relevant voor deze quickscan zijn de Europese regelingen RL 96/23
en RL 96/22 (Verboden stoffen), Verordening 1760/2000 (Identificatie & registratie) en de nationale
regelingen Vleeskeuringswet en de Regeling uitvoer vers vlees 1985.
RL 96/22 bevat een opsomming van de verboden stofgroepen. De controlemaatregelen (onderwerp
van deze quickscan) zijn onderdeel van RL 96/23. In het kader van Verordening 1760/2000 wordt
tevens ingegaan op het Identificatie & Registratie (I&R)-systeem. Het vastleggen van de gegevens
van kalveren en hun verblijfsplaatsen speelt namelijk een rol bij het opsporen van het gebruik van
verboden middelen.
Richtlijn 96/23
Doel van RL 96/23 is het gebruik van ongewenste stoffen te weren in dieren en dierlijke producten.
Hiertoe zijn bepaalde stofgroepen verboden en voor ander stofgroepen Maximale Residu Limieten
(MRLs) vastgesteld. De stofgroepen zijn ingedeeld in:
•
Groep A: stoffen met anabole werking en stoffen die niet toegestaan zijn;
•
Groep B: diergeneesmiddelen (inclusief niet geregistreerde stoffen die eventueel voor
veterinaire doeleinden gebruikt kunnen worden) en contaminanten.
RL 96/23 regelt:
•
De openbare centrale dienst of organisatie voor coördinatie;
•
Het Nationaal Plan;
•
Zelfcontrolesystemen;
•
Registratie Uniek Bedrijfsnummer (UBN);
•
Dat de eerste verwerker verantwoordelijk is voor het aantonen van de afwezigheid van
residuen of sporen;
•
Dat geen dieren of dierproducten in de handel komen die illegaal behandeld zijn;
•
Dat toegezien wordt op het opnemen van de zelfcontrole in de wet en verder wordt
uitgebouwd;
•
Dat andere steekproeven mogelijk blijven;
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•

Het toestaan van invoer uit derde landen op basis van een plan dat het betreffende derde land
moet indienen met garanties ten aanzien van het toezicht op de in de bijlage I van RL 96/23
genoemde stoffen en residuen.

RL 96/23 schrijft regels voor in verband met de beheersing en controle van de ongewenste stoffen.
Dit houdt in grote lijnen in dat een lidstaat een Nationaal Plan Residuen opstelt, bedrijven de
gelegenheid geeft zelfcontrole uit te oefenen en dat er aanvullende controles kunnen worden
uitgevoerd. De zelfcontrole is in de Regeling ‘Verbod op handel met bepaalde stoffen behandelde
dieren en producten’ (Staatscourant 130 11-7-99) aan de Productschappen Vee, Vlees en Eieren
(PVE) toevertrouwd. RL 96/23 is in verschillende Nederlandse wetten doorgevoerd, waaronder de
Landbouwwet.
De regelgeving ten aanzien van diergeneesmiddelen is in Nederland vastgelegd in de
Diergeneesmiddelenwet en de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. De distributie van
diergeneesmiddelen is tevens geregeld in de Diergeneesmiddelenwet. In een kanalisatieregeling zijn
de geneesmiddelen in de volgende categorieën ingedeeld:
•
Middelen die uitsluitend door een dierenarts mogen worden toegediend (UDD-middel);
•
Middelen die uitsluitend door de dierenarts mogen worden afgeleverd (UDA-middel);
•
Middelen in het vrije verkoopkanaal.
De PVE hanteren in het kader van de IKB Vleeskalveren een lijst met door het productschap
toegelaten diergeneesmiddelen. Verder is bekend dat de integraties in hun contractvoorwaarden
aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van langere wachttijden, waarmee kalverhouders
en dierenartsen rekening moeten houden.
Diergeneesmiddelenwet
De Diergeneesmiddelenwet beschrijft wat een diergeneesmiddel is en hoe daarmee moet worden
omgegaan: zowel voor het genezen van dieren als bij het bereiden van voeder waar medicijnen door
gemengd zijn. De wet stelt eisen met betrekking tot de:
•
Registratie en kwaliteitseisen van diergeneesmiddelen;
•
Bepalingen inzake vergunningen voor het bereiden, verpakken en etiketteren van
diergeneesmiddelen;
•
Wijze waarop diergeneesmiddelen beschikbaar mogen worden gesteld (kanalisatie);
•
Gemedicineerde voeders en overige bepalingen.
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde
De Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde regelt wie diergeneeskundige activiteiten mag
uitvoeren en onder welke voorwaarden. Verder regelt deze wet de tuchtrechtspraak bij overtredingen.
Een toenemend aantal dierenartsen werkt volgens de code van de Good Veterinary Practice (GVP).
In de GVP zijn procedures neergelegd ten aanzien van de praktijkuitoefening en toediening van
geneesmiddelen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) ziet toe
op naleving van deze GVP-code maar heeft geen bevoegdheden tot sanctioneren. Wel is er de
mogelijkheid van collegiale bijsturing.
Nationaal Plan Residuen
RL 96/23 schrijft voor dat lidstaten jaarlijks een Nationaal Plan Residuen indienen waarin de
monitoring van het vóórkomen van de in de richtlijn opgesomde stoffen en stofgroepen in de mesterijen slachtfase is vastgelegd. De lidstaten dienen bij de keuze van de te monitoren stoffen en de
monitoringsfrequentie gebruik te maken van de in het voorgaande jaar opgedane kennis over
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mogelijk gebruik van deze stoffen in deze lidstaat. De Plannen van de lidstaten worden derhalve
jaarlijks bijgesteld en door de Europese Commissie (EC) goedgekeurd. De EC heeft een beperkte
aanwijzingsbevoegdheid. Nederland heeft er in het Nationaal Plan Residuen van 2000 voor gekozen
om zich in de monitoring van de groep A stoffen te concentreren op de stofgroep Steroïden (van alle
stofgroepen worden een of meer voorkomens getoetst). Deze stofgroep omvat een honderdtal
verboden stoffen. Zeventien van deze stoffen worden in het Nationaal Plan Residuen van 2000
genoemd waarop gecontroleerd zou worden. Nederland voerde hiermee een groter aantal controles
uit dan minimaal vereist is in het kader van RL 96/23.
De RVV en de KvW hebben een adviesrol richting de beleidsdirecties die betrokken zijn bij het
opstellen van het Nationaal Plan Residuen. Beide diensten nemen deel aan de werkgroep Nationaal
Plan Residuen welke onderdeel is van de daarvoor door het ministerie van LNV ingestelde taskforce
onder leiding van de beleidsdirectie VVA. De RVV voert de controles uit in het kader van het
Nationaal Plan Residuen. Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven wordt specifieke actie
ondernomen.
Uit de quickscan blijkt dat:
•
De uitkomsten van het Nationaal Plan Residuen geven een beeld over de trend van het
gebruik van verboden stoffen. Het Nationaal Plan is geen controlemiddel;
•
Als gevolg van de genoemde keuzevrijheid voor de lidstaten bestaan er verschillen tussen de
lidstaten in de stoffen die in de Nationale Plannen worden opgenomen. De Nationale Plannen
hebben echter gemeenschappelijk dat in absolute aantallen slechts een zeer beperkte
bemonstering plaatsvindt. De verschillen in stoffen waarop de lidstaten bemonsteren brengen
geen extra risico-elementen met zich mee voor de borging van de kalverketen in Nederland.
Indien Nederland dan wel een of meer andere lidstaten besluiten tot intensivering van
controles op groeibevorderaars/verboden stoffen, ontstaat een nieuwe situatie. Op dat
moment is onderlinge afstemming hieromtrent essentieel om ‘hormoontoerisme’ van of naar
Nederland door malafide aanbieders van slachtkalveren te voorkomen;
•
Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden besproken en gecoördineerd in het overleg
tussen betrokken laboratioria (Q3-overleg). Deze inzichten worden vervolgens geagendeerd
bij de besprekingen van de interdepartementale Task Force Hormonen.
Zelfcontrole
De zelfcontrole zoals bedoeld in RL 96/23 is door de PVE in samenwerking met de sector
geïmplementeerd via de IKB Vleeskalveren (Blank en Rosé). De uitvoering van de controles in het
kader van deze regeling is door de PVE opgedragen aan de Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector (SKV).
Geconstateerd is dat de PVE-verordeningen en de daarop gebaseerde SKV-controles een deel
omvatten van de in groep A genoemde stofgroepen die in RL 96/23 zijn opgenomen. Tijdens de
quickscan is niet geconstateerd dat er een voorziening is getroffen voor de controle op het onjuiste
gebruik van de in groep B genoemde stofgroepen. Daarmee is de zelfcontrole niet over de volle
breedte geïmplementeerd.
Daarnaast zijn in de IKB Vleeskalveren eisen gesteld aan de administratieve vastlegging door de
deelnemers. Ook deze controles worden uitgevoerd door de SKV. Deze eisen zijn additioneel aan de
richtlijn.
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Handhaving
Bij de implementatie van de richtlijn heeft Nederland de AID aangewezen voor de strafrechtelijke
handhaving van de regelgeving. De AID voert onderzoeken uit op basis van haar eigen
controleprogramma’s en naar aanleiding van signalen van RVV, KvW, KDD en SKV.
Verordening 1760/2000
De EG Verordening 1760/2000 is in Nederland geïmplementeerd in de Regeling I&R van dieren
2002. Het doel van de regeling is het kunnen identificeren van individuele kalveren en het relateren
van dieren aan voorouders en verblijfplaatsen.
Nederland slachtte in 2000 ongeveer 1,4 miljoen kalveren. Iedere verplaatsing leidt tot een afmelding
door de vervreemdende partij en een aanmelding door de verkrijgende partij. Deze meldingen
worden onafhankelijk van elkaar gedaan. Een kalf wordt tijdens de levensloop gemiddeld vier maal
verplaatst. Deze verplaatsingen leiden tot circa acht mutaties in het I&R-systeem. Het systeem is,
zoals uit eerder onderzoek is gebleken, niet 100% sluitend. Dit betekent dat de informatie in het I&Rsysteem op enig moment nooit een volledig beeld kan geven.
De regeling is als volgt geborgd:
•
De AID is, vanuit haar generieke handhavingsverantwoordelijkheid voor specifieke
Nederlandse landbouwwetgeving, toezichthouder op de uitvoering van de Regeling I&R van
dieren 2002. Op basis van eigen programma’s worden controles uitgevoerd door de dienst;
•
In Verordening 1760/2000 is door de EC bepaald dat de bevoegde autoriteit van de lidstaten
I&R-controles uitvoert op 10% van de bedrijven in de lidstaten. In lidstaten die over een I&Rsysteem beschikken kan worden volstaan met controle op 5% van de bedrijven. Nederland
valt onder deze laatste categorie lidstaten. In Nederland worden de controles door de RVV
uitgevoerd, waarbij de dienst de geregistreerde gegevens toetst in het I&R-systeem;
•
De SKV eist een inschrijving in het I&R-systeem wanneer een kalf wordt aangemeld voor
deelname aan de SKV-regeling (kwaliteitsgarantie);
•
Het slachthuis dient voor de slacht de gegevens in het I&R-systeem te verifiëren.
Regeling Identificatie en registratie van dieren 2002
De Nederlandse Regeling I&R van dieren 2002 eist dat iedere houder van landbouwhuisdieren moet
zijn geregistreerd en een UBN heeft. Het UBN is de basis voor bedrijfscontroles. Alle
rundveehouders houden op het bedrijf een bedrijfsregister bij waarin alle aan- en afvoer wordt
vermeld. Per dier wordt hierin bijgehouden:
•
ID-code (land en levensnummer);
•
Geboortedatum;
•
Geslacht;
•
Haarkleur of ras;
•
Eventuele datum aanvoer, UBN of adres van herkomst;
•
Eventuele datum afvoer, UBN of adres van het bestemmingsbedrijf.
Vleeskeuring
De keuring is gericht op volks- en diergezondheidsaspecten. De grondslag voor de vleeskeuring ligt
vast in Europese regelgeving welke geïmplementeerd is in de Vleeskeuringswet. Het
keuringsregulatief en het onderzoekingsregulatief zijn gebaseerd op deze wet. De RVV is belast met
het uitvoeren van de keuringen.
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De RVV is belast met de levende en geslachte individuele keuring van kalveren in het slachthuis.
Deze keuring concentreert zich op zintuiglijke waarneming. Bij vermoeden van het gebruik van
verboden stoffen vindt chemisch/analystisch onderzoek plaats.
Uitvoer vers vlees en vleesbereidingen
De ‘Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985’ schrijft voor dat runderen en kalveren
bedoeld voor de slacht overeenkomstig de PVE Verordening ‘zelfcontrole runderen’ op het gebruik
van bepaalde stoffen zijn gecontroleerd.
Verder dient op basis van het I&R-systeem de levensloop van kalveren gecontroleerd te worden.
Beoogd wordt om gerichte controle op verboden stoffen mogelijk te maken. Uit de quickscan is
duidelijk geworden dat de controle op de levensloop in de kalversector anders dan de regeling
voorschrijft niet op basis van het I&R-systeem wordt uitgevoerd. Wel wordt er gebruik gemaakt van
SKV-lijsten.

4.2.2 Collectieve regelgeving & controle
In de collectieve sfeer zijn in de afgelopen jaren op het gebied van ongewenste stoffen maatregelen
genomen door productschappen, zoals het PDV en de PVE. De SKV heeft, naast andere activiteiten,
een controlerende taak op de regelgeving van de PVE.
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
De PVE hebben in het kader van RL 96/23, via de Regeling ‘Verbod handel met bepaalde stoffen
behandelde dieren en producten’, de verantwoordelijkheid verkregen voor het opstellen van regels
voor zelfcontrole. In 1997 hebben de PVE de IKB regeling Vleeskalveren vastgesteld voor zowel de
blanke als rosékalveren. In de IKB Vleeskalveren zijn de kwaliteitseisen voor elke fase van de gehele
keten neergelegd. Voor communicatie naar de consument en de herkenbaarheid in elke schakel is
een keurmerk geïntroduceerd. De keten bestrijkt het gebied van handel tot en met verwerker. De IKB
Vleeskalveren sluit aan op de autonome kwaliteitsregelingen in de diervoedersector.
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
De SKV is opgericht in 1990 naar aanleiding van een aantal hormoonschandalen in de kalversector.
De SKV richt zich op het tegengaan van het gebruik van verboden stoffen en voert in dat kader
controles uit op de naleving van de PVE-regeling IKB Vleeskalveren. Daarmee is de SKV de
voorloper van de latere Europese regelgeving voor zelfcontrole.
De SKV is volledig privaat opgezet en gefinancierd. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van
de productschappen zitting en het reglement moet goedgekeurd worden door de PVE en het PDV.
Het bestuur wordt verder gevormd door vertegenwoordigers uit de bedrijfstak, de voorzitter is
onafhankelijk. De ministeries van VWS en LNV hebben ieder de mogelijkheid een adviserend lid te
benoemen. Het ministerie van VWS maakt gebruik van deze mogelijkheid. De RVV voert
conformiteitsaudits uit op de werkzaamheden van de SKV. De SKV is een geaccrediteerde instantie.
Naast controles in het kader van de IKB Vleeskalveren voert de SKV controles uit op basis van het
eigen reglement. De controles worden niet alleen bij bedrijven in Nederland uitgevoerd maar ook bij
in het buitenland aangesloten bedrijven.
De SKV voert controles uit in de gehele keten van diervoederproducent tot en met de verwerker. Dit
doet zij door administratieve/visuele controles en door middel van bemonsteringen. Er worden
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tenminste twee (visuele) controles per koppel uitgevoerd. Ongeveer 30% van de koppels wordt
bemonsterd. De analyses zijn uitsluitend gericht op de aanwezigheid van een deel van de
groeibevorderende stofgroepen. Het betreft slechts een deel van in RL 96/23 in groep A genoemde
stofgroepen en geen van de stoffen uit groep B.
Positieve bevindingen worden door SKV gemeld aan de AID, RVV,KvW en PVE. De SKV heeft een
eigen sanctiebeleid dat strenger is dan de nationale wetgeving. In geval van een positief resultaat
moeten alle dieren uit een koppel namelijk worden vernietigd en niet -zoals de wetgeving bepaaltalleen de positief bevonden dieren. De SKV legt overigens alleen een sanctie op indien de AID een
proces-verbaal heeft opgemaakt.
Er is door de SKV geen inzicht gegeven in de feitelijk opgelegde sancties in relatie tot het aantal
geconstateerde overtredingen.
Overige bemerkingen
•
Bemonstering door de SKV op kalvervoeder vindt plaats op de componenten die aanwezig
zijn bij de kalvermester.
•
De SKV concentreert zich op de tweede helft van de mesterijperiode. Mesterijen hebben
maximaal vijf weken na opzet van een koppel de tijd om deze aan te melden. Daarboven geldt
op grond van het SKV-reglement dat koppels mogen worden opgezet met dieren die
maximaal veertien weken oud zijn. Het SKV-reglement bepaalt verder dat na de achttiende
week, gerekend vanaf de datum waarop het koppel is opgezet, tenminste één visuele controle
plaatsvindt. Dit impliceert dat ongeveer twaalf weken na opzet van een koppel de SKV
informatie opvraagt uit het I&R-systeem.
•
Volgens de huidige regels kunnen SKV-certificaten afgegeven worden zonder dat de
analyseresultaten van de monsters bekend zijn. De SKV heeft aangekondigd het reglement
op dit punt aan te passen. Dit is gebeurd bij besluit van 25 april 2002.
•
Om voor een kwaliteitscertificaat in aanmerking te kunnen komen dienen mesters bij
aanmelding van een koppel aan de SKV een lijst met I&R-nummers te overleggen.
•
Het bemonsteringsschema is gerandomiseerd, met dien verstande dat indien er kort daarvoor
een bemonstering heeft plaatsgevonden in het kader van het Nationaal Plan Residuen de
bemonstering door het SKV achterwege wordt gelaten.
•
De Wetenschappelijke Raad van de SKV stelt normen vast ten aanzien van nieuwe stoffen.

4.2.3 Bevindingen geneesmiddelen en verboden middelen
Borging van de risico’s op het gebruik van verboden middelen in de kalversector dient op twee
niveaus plaats te vinden:
•
Controle op de kalvermesterijen op de aanwezigheid en het gebruik van deze middelen.
•
Controle bij de slacht.
Het toezicht op de mesterijfase wordt primair uitgevoerd door de SKV. Het toezicht op het gebruik
van middelen toegediend in de eerste levensfase is, gelet op de aanmeldtermijnen, niet dekkend.
Daar komt bij dat de SKV slechts toezicht houdt op een beperkt deel van de verboden middelen en
niet op het verboden gebruik van toegestane middelen.
De keuring bij de slacht is een belangrijk element in de borgingsystematiek. Deze keuring vindt
primair plaats op basis van uiterlijke kenmerken. In geval de toediening van verboden middelen wordt
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vermoed vindt chemisch/analytisch onderzoek plaats. In die fase is gebruik van verboden middelen
echter vaak niet meer te bewijzen.
Een andere grond voor het vermoeden van het gebruik van verboden middelen is een analyse van
de levensloop van de kalveren. Onverklaarbare gaten in de levensloop kunnen wijzen op misbruik.
Uit de quickscan blijkt echter dat de slachterijen, anders dan de wet voorschrijft, de I&R-gegevens
niet aanleveren ten dienste van de keuringsdierenarts. Dit betekent dat een analyse van de
levensloop van de dieren geen deel uitmaakt van de keuring. Wel wordt gebruik gemaakt van SKVlijsten.
Naast de bovenvermelde controles wordt in het kader van het Nationaal Plan Residuen monsters
genomen door de RVV zowel in de mestfase als voor de slacht. Dit plan heeft de functie van een
monitoringprogramma en is geen controle-instrument in strikte zin. De AID verricht onderzoek naar
mogelijk gebruik van verboden stoffen in het kader van haar opsporingstaak.
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DEEL II: CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

5.

Conclusies
De quickscan brengt de risico’s in kaart ten aanzien van het gebruik van verboden stoffen in de
kalversector en schetst in het licht van de eisen die in RL 96/23 zijn neergelegd een beeld van de
inspectie-, controle- en toezichtorganisaties die in de kalverketen actief zijn. In de volgende
paragrafen worden per onderwerp conclusies getrokken. De conclusies in dit hoofdstuk bevatten
geen oordeel over de individuele organisaties die in de kalverketen actief zijn.

5.1 Diervoeder
De veevoedersector wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan grondstoffen die uit een
groot aantal landen worden geïmporteerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en
implementatie van de EU-regelgeving voor het toezicht op deze sector ligt bij het PDV. Deels heeft
het PDV in autonome verordeningen extra regels gesteld. De controle wordt uitgeoefend door de
KDD.
De bedreigingen met betrekking tot de diervoeders zijn samen te vatten in één risico: in diervoeders
kunnen ongewenste residuen voorkomen door verwerking van mogelijk verontreinigde grondstoffen,
dan wel grondstoffen van kwalitatief ondeugdelijke partijen:
•
Het vermengen van goede en slechte partijen brengt risico’s met zich mee. Verboden
middelen kunnen in het product terechtkomen en bij ongewenste stoffen kan de
tolerantiegrens overschreden worden.
•
Het systeem voor vernietiging van afgekeurde partijen is niet volledig sluitend.
•
IKB Vleeskalveren eist dat voedermiddelen en grondstoffen geleverd worden door bedrijven
die door het PDV GMP-erkend zijn. Exporteurs in lidstaten en derde landen kunnen hun
producten leveren op basis van QC-erkenning. Deze erkenning houdt in dat de betreffende
exporteur beschikt over een accreditatie van een certificerende instelling in het land van
herkomst. PDV/KDD voert echter geen zelfstandige verificatie uit.
•
Bij incidenten die leiden tot een recall moeten partijen grondstoffen/diervoeders snel kunnen
worden getraceerd. Dit blijkt in de sector een probleem.
Samenvattende conclusie
Kwaliteitsbeheersing in de diervoedersector zal bereikt moeten worden door een sluitende
systeemcontrole. Een dergelijk systeem ontbreekt. De risico’s die daarvan het gevolg zijn worden
onvoldoende afgedekt.

5.2 Geneesmiddelen en verboden middelen
•
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•

•

•
•

De SKV ziet toe op de naleving van de IKB-regeling Vleeskalveren. De door de SKV
uitgevoerde controles richten zich op de tweede helft van het leven van kalveren. Toezicht op
het gebruik van verboden stoffen in de beginfase is daarom niet sluitend. De controles door
de SKV op basis van de PVE/IKB regeling Vleeskalveren richten zich op een deel van de
stofgroepen vermeld in groep A, bijlage 1 van RL 96/23. Er wordt niet gecontroleerd op
verboden toepassingen van de stoffen in groep B van RL 96/23;
De RVV voert op grond van het keurings- en onderzoekingsregulatief controles uit aan de
slachtlijn, gericht op de aanwezigheid van stofgroepen A en B. Deze controles zijn primair
gebaseerd op zintuiglijke waarnemingen waarbij in geval van een afwijking het karkas
(chemisch/analytisch) in onderzoek wordt genomen. Residuen van verboden stoffen zijn dan
technisch vaak niet meer aantoonbaar;
Bij de slachtkeuring wordt ten onrechte geen gebruik gemaakt van de gegevens over de
levensloop van de kalveren zoals die beschikbaar zijn in het I&R-systeem;
Het Nationaal Plan is een monitoringsinstrument. Het is geen controlemiddel op het gebruik
van verboden stoffen in de kalversector.

Samenvattende conclusie
De controles op de IKB-regeling Vleeskalveren ten aanzien van groeibevorderaars en verboden
stoffen zijn onvoldoende dekkend. De overheidscontroles in de slachtfase vullen de leemtes niet op.

5.3 Eindconclusies
RL 1999/29 bepaalt onder welke condities voedermiddelen in de EU in omloop mogen worden
gebracht. RL95/69 is van toepassing op bedrijven die verontreinigde partijen mogen mengen. Het
PDV is verantwoordelijk voor implementatie en uitvoering van de regelgeving. In autonome
verordeningen van het PDV is een aanvullend pakket GMP- en HACCP-eisen geformuleerd.
Conclusie:
•
In de diervoedersector ontbreekt een sluitende systeemcontrole.
RL 96/23 schetst de verantwoordelijkheden van de nationale overheden ten aanzien van vrijwaring
van verboden en ongewenste stoffen. De conclusies van deze quickscan zijn:
•
De Nederlandse overheid heeft ten onrechte geen eisen gesteld aan zelfcontrole in de
mesterijfase.
•
De zelfcontrole in de mesterijfase is niet sluitend.
•
Onvolledig gebruik van het I&R-systeem bij de slachtkeuring is in strijd met de regelgeving en
belemmert inzicht in de levensloop.
•
Het Nationaal Plan Residuen is een goed monitoringssysteem maar moet niet gezien worden
als controlemiddel op het gebruik van verboden stoffen in de kalversector.
•
De slachtkeuring is geconcentreerd op beoordeling van primaire kenmerken van het gebruik
van verboden stoffen. Chemisch/analytisch ondubbelzinnig aantonen van verboden stoffen in
geslachte kalveren is praktisch niet mogelijk.

5.4 Rapport Algemene Rekenkamer
Ten aanzien van de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde omissies zijn de conclusies van
deze quickscan:
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•
•

De werkwijze bij de AID is verbeterd. Er wordt sneller gereageerd op meldingen;
De verantwoordelijkheid voor het I&R-systeem is met ingang van 1 januari 2002 overgegaan
van het Productschap naar de overheid. Door de minister is een uitgebreid
verbeteringsprogramma ingezet.

Ten aanzien van de rol en het functioneren van de SKV wordt geconcludeerd dat de gewijzigde
Europese regelgeving inderdaad geleid heeft tot een andere, en in veel opzichten duidelijker
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, maar dat dit de minister van LNV
niet ontslaat van de plicht duidelijke eisen te stellen aan de PVE en daarmee aan de werkzaamheden
van de SKV.
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6.

Aanbevelingen en vervolgstappen VWA

6.1 Aanbevelingen
Bedrijfsleven
•
Implementeer HACCP volledig: stel een risicoanalyse op en borg deze risico’s. Betrek hierbij
ook het voortraject van de diervoeders en de diervoedergrondstoffen.
Productschappen
•
Zorg dat het zelfcontrolesysteem volledig voldoet aan RL 96/23, met name door ook de eerste
fase van de mesterij mee te nemen.
Minister
•
Versnel de modernisering van de diervoederwetgeving (incl. de Europese richtlijnen) met
name door een spoedige verplichting tot HACCP;
•
Stel duidelijke randvoorwaarden aan het systeem van zelfcontrole en wijs de VWA aan tot
officiële toezichthouder;
•
Bewaak de samenhang tussen en de effectiviteit van de verschillende onderdelen (waaronder
bemonstering en monitoring) van het totale systeem van vrijwaring van ongewenste stoffen.

6.2 Vervolgstappen VWA
•
•
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In afstemming met betrokken diensten worden verschillende ketenbrede activiteiten op touw
gezet;
Mede op basis hiervan zullen de reguliere keuringsactiviteiten worden aangescherpt. Bij de
slachtkeuring zullen de I&R-gegevens nadrukkelijk een rol gaan spelen.
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