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Voortgang in het kleinschalig
slachten van pluimvee
Bij het in stand houden en fokken van oude rassen, of het om
Blaarkoppen of Kraaikoppen gaat, moet er geselecteerd worden.
Houders zien het liefst dat de overtollige dieren op een professionele wijze geslacht en verwerkt worden. Of dat ze als ambachtelijk product in restaurants of bij een slager of poelier aangeboden worden.
Bij het grotere vee is het geen probleem
om ze professioneel te slachten en te verwerken. Maar voor het pluimvee zijn er tot
nu toe weinig mogelijkheden. Het wordt
dan zelf voor eigen gebruik thuis slachten.
Zelf slachten is niet voor iedereen weggelegd, al was het maar omdat kennis en
kunde ontbreken om dat te doen. Veel
hobbyhouders houden daarom op met
het houden van deze rassen, omdat slachten en vermarkten van overtollige dieren
een probleem vormt.

De terugkerende vraag is: waar moet je
ermee naartoe? In het najaar van 2016
werd een workshop ‘kleinschalige verwerking van pluimvee’ georganiseerd voor
belanghebbenden. Naar aanleiding van de
vraag ‘waar moeten we met ons overtollig
pluimvee naartoe?’ kwam de benarde positie van de kleinschalige pluimveeslachter
aan de orde. Deze wordt veroorzaakt door
de hoge keuringstarieven voor deze groep
en de steeds nieuwe eisen aan apparatuur
door de regelgeving van de Nederland-

Sinds 6 juli 2017 is een gewijzigd
AVINED-registratieformulier beschikbaar op de I&R-webpagina. Onder de
rubriek ‘Bedrijfsgegevens – Type onderneming’ is er een categorie toegevoegd:
‘pluimveebedrijf kleinschalig’ (< 250
stuks dieren, maximaal 2.000 stuks per
jaar).
De vragen op het formulier worden nog
geschikt gemaakt voor hobbyhouders.

se Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Besloten werd om gezamenlijk een oplossing te zoeken met als doel dat houders
van zeldzaam pluimvee hun overtollige

Kuikens worden nu eenmaal groot en deels overtollig. Die hebben
dan als ambachtelijk product een goede bestemming
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dieren kunnen laten slachten bij kleinschalige slachters en ze als duurzaam
streekproduct kunnen aanbieden. Op die
manier worden kleine regionale, duurzame, productieketens bevorderd en wordt
voedselverspilling tegengegaan.
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Overleg met de NVWA
Overleg met de NVWA was een eerste vereiste. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), de SZH, fokkers van de
Twentse landgans, kippenspeciaalclubs
en de KLeindierliefhebbers Nederland
(KLN) hebben onder leiding van een deskundige vrijwilliger van Slow Food aandacht gevraagd voor de benarde positie
van kleinschalige pluimveeslachters. En
vooral voor de onmogelijkheden om voor
de geringe aantallen de overtollige dieren
van hobbyhouders te laten slachten.
Er zijn te veel wettelijke restricties en te
hoge kosten. Met als gevolg dat kleine
hoeveelheden zeldzaam pluimvee niet
voor consumptie kunnen worden aangeboden. En doordat houders hun overtollige dieren niet als voedsel kunnen aanbieden, worden minder zeldzame rassen
gefokt. Dat betekent niet alleen voedselverspilling, maar ook achteruitgang van
de biodiversiteit.
Kortom, de regelgeving staat duurzaam en
kleinschalig ondernemen in de weg. De
vertegenwoordigers van de NVWA hadden
daar begrip voor en wilden meewerken
aan een oplossing.
Aanpassing van onduidelijkheden
In het tweede nummer van Zeldzaam Huisdier 2017 is al gepubliceerd dat de onduidelijkheden in de teksten over de wet- en

regelgeving ten aanzien van slachten van
dieren zijn aangepast op de website van
de NVWA (www.nvwa.nl/onderwerpen/
pluimvee/inhoud/regels-zelf-doden-vanpluimvee-buiten-slachthuis).
Daarnaast zijn de registratiemogelijkheden via het registratiesysteem AVINED
vanaf april 2017 aangepast aan houders
van kleine hoeveelheden pluimvee (minder dan 250 dieren). Hiermee is het laten
slachten en lokaal leveren van vlees aan
bijvoorbeeld de detailhandel door houders van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren mogelijk, mits aan bepaalde regels
wordt voldaan. Na de opheffing van de
Productschappen is de verantwoordelijkheid voor de registratie van konijnen niet
duidelijk. Ze vallen noch onder de I&R,
noch onder AVINED.
De NVWA heeft beloofd het registratieformulier voor konijnen op te sporen en zo
nodig aan te passen voor gebruik.

Tariefverlaging keuringskosten
Een belangrijk struikelblok voor kleinschalige slachters van pluimvee is steeds
geweest dat de kosten voor de hygiënecontrole bij ambachtelijke pluimveeslachterijen veel hoger zijn per dier dan bij
grootschalige slachterijen of bij kleinschalige slachterijen van roodvlees. Dit is nu
gelijkgetrokken naar het niveau van de
kleine (roodvlees)slachterijen.
Eind vorig jaar zijn de tarieven voor 2018
verlaagd na een verzoek hiertoe door
de sector (kleinschalige pluimvee slachters en hobbyhouders van pluimvee), de
NVWA en het ministerie. Zie NVWA-tarieven ‘was-wordt-lijst 2017-2018’ en nieuwsbericht ‘Wijziging NVWA-tarieven per
1 januari 2018’ (12 december 2017).

Dit betekent dat een deel van de vragen en suggesties naar aanleiding van de
workshop ‘kleinschalige verwerking van
pluimvee’ afgehandeld is. Er blijft nog
een aantal kwesties die aandacht vragen.
Onder andere hoe er meer kleinschalige
pluimveeslachterijen komen, zodat hobbyhouders in hun eigen regio terechtkunnen. Daar gaat de NBPW mee aan de slag.
Ook stelt de nieuwe regelgeving bepaalde
eisen aan apparatuur; een vaak onoverkoombare investering van kleinschalige
pluimveeslachters.

Korte ketens
Er is bereikt dat de hobbyhouders hun
dieren tegen een redelijke vergoeding ter
slacht kunnen aanbieden bij kleinschalige
pluimveeslachters zodat deze dieren in
kleine, korte ketens ter consumptie aangeboden kunnen worden.
Een groep fokkers van de kippenspeciaalclub BKU heeft zich bereid verklaard
dit jaar een pilot te starten. Zij zullen met
inachtneming van de nieuwe afgesproken
regels hun dieren ter slacht aanbieden.
Na afloop volgt een evaluatie en worden
de eventueel aangetroffen knelpunten
besproken.
Heeft u als hobbyhouder of rassenvereniging van Nederlandse kippenrassen belangstelling gekregen om mee te
doen aan deze pilot? Meld u aan! Dan
wordt het voor de NBPW ook duidelijk
in welke regio’s behoefte is aan kleinschalige pluimveeslachters in Nederland
zodat hobbyhouders bij hen in de buurt
terechtkunnen. Ook zullen hobbyhouders
middels een voorlichtingscampagne op
deze voor hen gunstige ontwikkeling geattendeerd worden. =
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