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Factsheet uit de portfolio van de directie Industrie en Handel versie januari 2008

Stand van zaken
Consolidatiefase

Feiten en cijfers
• Nederland is sterk concurrerend op
het gebied van varkensvlees: de uitvoer in 2006 bedroeg 1,22 mln ton
(karkasgewicht). Op 9.040 bedrijven
zijn 11,3 mln varkens aanwezig.
Uitvoer van levende varkens nam
sterk toe (+ 8%), vooral naar OostEuropa. 1 op de 3 in Nederland
geboren biggen wordt elders in
Europa tot waarde gebracht.
• De rundveestapel besloeg in 2006
3,7 mln stuks, inclusief (vlees)kalveren. 90% van ons kalfsvlees wordt
geëxporteerd (182.500 ton in 2006)
naar Italië, Duitsland en Frankrijk.
De uitvoer van rundvlees bleef
stabiel op ongeveer 202.000 ton.
• De export van fokrunderen had te
leiden onder de uitbraak van Blue
Tongue in 2006. Landen eisten extra
garanties of sloten tijdelijk de
grens. Desondanks bleef met name
de export naar Rusland redelijk op
peil. In 2006 zijn er 37.500 fokrunderen geëxporteerd (- 25 %).
Actuele cijfers: www.pve.nl

Landen buiten de EU hanteren allemaal eigen certificaten, per product, met eisen
waaraan importgoederen moeten voldoen. Afspraken tussen Nederland en
het afzetgebied versoepelen het handelsverkeer. VEX draagt bij aan het opheffen
van veterinaire exportbelemmeringen met landen buiten de EU voor de gehele
dierlijke sector, waaronder zuivel, varkens, pluimvee, runderen, kalveren, geiten,
schapen en konijnen. De onderhandelingen beslaan de totale internationale
markt, met speciale aandacht voor China en Rusland als belangrijke
afzetgebieden.
Context
Veterinaire exportbelemmeringen zijn van alle tijden. De normen over hoe
daarmee om te gaan verschillen echter door de jaren heen. In het verleden werden
door de overheid certificaten afgesloten waar het bedrijfsleven niet mee kon
werken, mede door een zwakke communicatie tussen de twee partijen. Uit deze
onvrede is in 1998 VEX ontstaan. Sindsdien worden de certificaateisen zo veel
mogelijk afgestemd op de wensen van ondernemers. Dit gebeurt in een overleg
tussen LNV, Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het georganiseerde bedrijfsleven. Bij het stilleggen van export door klassieke varkenspest bijvoorbeeld houdt
VEX de vinger aan de pols, om na de reguliere periode van een half jaar landen
actief te benaderen om de grenzen weer open te krijgen (voorzover dat niet
automatisch gebeurt).
Effecten
Het overleg werkt. Niet alleen worden prioriteiten van het bedrijfsleven goed
gevolgd; het dient ook als goede voorbereiding voor de onderhandelingen van
de Chief Veterinary Officer (CVO). Zo is tijdens het bezoek van de minister aan
China gesproken over een akkoord voor de import van varkensvlees. Deze markt
is nog steeds gesloten. Als dit akkoord er komt, kan een inspectiemissie worden
uitgevoerd en kunnen de certificaateisen worden afgesproken. Dit betekent
grote bedrijvigheid voor de sector.

Looptijd
Doorlopend

Samenwerking
Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid is eindverantwoordelijk,
I&H is specifiek betrokken vanuit de
agribusiness-invalshoek; Veterinair
Informatie Punt (VIP) van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren; VWA

Meer informatie
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
Jochem Porte
telefoon +31 (0)70 378 44 28
e-mail j.porte@minlnv.nl

Bijzondere aspecten
Het bewustzijn rondom veterinaire exportproblematiek is de afgelopen jaren
gegroeid. De VWA en LNV maken er bewust beleid op. Dit is van groot belang
voor het bedrijfsleven.
Uitdagingen
Strenge EU-regelgeving kan strijdig zijn met internationale handelsnormen.
Winst is nog te behalen in het aanpakken van exportbelemmeringen namens
de EU. Acceptatie van elkaars inspectiesystemen (zogenaamde equivalentieakkoorden), zoals bijvoorbeeld met Canada en Nieuw-Zeeland het geval is, zou
bevorderend werken. Momenteel werpen de maatregelen voor BSE-vrij rundvlees
vruchten af, waardoor landen weer actief kunnen worden benaderd. Verder heeft
benadering van China en Rusland prioriteit.
Aansluiting op LNV-beleid
Goede onderhandelingen versterken de Nederlandse exportpositie op de internationale markt. Dit is een van de speerpunten van de directie Industrie en Handel
binnen het LNV-beleid.
Meerwaarde
De afzet van levend vee en vlees naar derde landen neemt toe.
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