Achtergrond

Gezondheid steeds
crucialer voor export
Wist u dat Australië zijn grenzen gesloten houdt voor Nederlands varkensvlees vanwege PRRS?
En dat sommige landen hun handelsgrenzen na de varkenspest (1997) en MKZ (2001) nog altijd
niet hebben heropend? Wist u dat China na tien jaar onderhandelen eindelijk zijn land wil openstellen voor varkensvlees uit Nederland? En dat de mogelijkheden voor een exportnatie zeer
sterk afhangen van de gezondheid van de dieren?
GEESJE ROTGERS
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Hoewel er in Europa geen wettelijke handelbeperkingen zijn voor bedrijfsgebonden ziekten als PRRS en mycoplasma, eisen sommige individuele
afnemers wél dat de biggen vrij zijn van deze ziekten.
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E

r is Tjeerd den Hollander veel aan
gelegen dat de handelsgrenzen open
blijven. Nederland is immers de
tweede exporteur in de wereld van agrarische
producten, na de Verenigde Staten. De totale
agrarische export van Nederland kwam in
2010 uit op 65 miljard euro. Den Hollander
maakt namens de dierlijke productschappen deel uit van het Veterinair Informatie
punt (VIP), het meldpunt van het bedrijfs
leven voor exportbelemmeringen.
Wanneerer een melding binnenkomt bij
Den Hollander en zijn collega’s, wordt die
onmiddellijk kortgesloten met de overheid.
Gezamenlijk wordt bezien hoe een oplossing geforceerd kan worden. “Een melding
betrof bijvoorbeeld die van 250 zeecontainers met vlees die door de Zuid-Koreaanse
autoriteiten geen toestemming kregen voor
lossing, vanwege een dioxine-incident.
Onze overheidsvertegenwoordiger reisde
daags na de melding af naar het land om de
containers ‘vrij te praten’. Binnen een week
konden ze alsnog worden gelost”, vertelt
Den Hollander. “Regelmatig staat er wel
ergens een container vast in de wereld,
meestal omdat er onduidelijkheid is over
een relatieve kleinigheid.” Dergelijke problemen zijn doorgaans vrij vlot op te lossen.
Anders ligt dat met dierziekten in het land
van herkomst van de producten.
Het VIP van de productschappen vormt
samen met het ministerie van EL&I en
de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) de
zogenoemde Strategiegroep Veterinaire
Exportbelemmeringen. Deze strategiegroep

heeft maar één doel: zorgen dat de Nederlandse producten van dierlijke herkomst
vlot afgezet kunnen worden in landen
buitende Europese Unie.

‘China wil zijn
grenzen openen
voor Nederlands
varkensvlees’
Aangifteplichtige dierziekten
Dit voorjaar werden we enkele keren opgeschrikt door Aviaire influenza (AI). Gelukkig bleek het in alle gevallen te gaan om de
laagpathogene variant. Toch blijven ook
die uitbraken niet zonder handels
beperkingen. Den Hollander: “Op het
moment dat de diagnose wordt bevestigd,
moet de VWA melding maken van de uitbraak op haar exportcertificaten. Die melding is reden voor bijvoorbeeld Rusland
om geen eendagskuikens en pluimvee
producten meer toe te laten.” De overheid
en het VIP zijn in dit geval meteen de
onderhandeling aangegaan met de Russen
om tóch pluimvee toe te staan uit de AIvrije gebieden van Nederland. Er wordt
gepraat met zowel de autoriteiten als met
de importeurs. Die laatste kunnen ook
druk uitoefenen op hun overheid. “In dit

geval hief Rusland de beperking binnen
enkele weken op. Soms is het snel geregeld”,
ervaart Den Hollander. Waar dat aan ligt?
“Als er veel vraag is naar het product, is een
belemmering soms zomaar weer opgeheven.” Soms duurt het echter veel langer
voordat de grens weer opengaat. Mexico
bijvoorbeeld, houdt zijn grenzen nog potdicht voor Nederlandse vleesproducten
vanwege de varkenspest in 1997 en MKZ
in 2001. Ook zitten nog vijftig landen in
de wereld ‘op slot’ vanwege de BSE-crisis
(1997 tot 2000). “Het openen en sluiten
van de grenzen is naast de échte veterinaire
issues, een spel van handel en politiek,
van bureaucratie en onwetendheid”,
vat Den Hollander samen.

Export buiten de EU
“Wij zijn momenteel gefocust op China”,
stelt Den Hollander. Nu is export naar dat
land nog niet mogelijk, maar zeer binnenkort waarschijnlijk wel. “Gezien het grote
aantal inwoners biedt dit land enorme
exportkansen. Bovendien is hier veel plaats
voor varkenspootjes en -koppen, delen die
in Europa niet tot waarde gebracht kunnen
worden.” Den Hollander toont met enige
trots zijn Chinese visitekaartje. Geregeld
reist hij met diplomaten van het ministerie
en vertegenwoordigers van de vee- en
vleessector naar het land om de autoriteiten
en importeurs te enthousiasmeren. Inmiddels zijn de eerste Nederlandse slachterijen
en vleesverwerkers door de Chinezen
goedgekeurd, zij mogen zo meteen leveren.

Ziekten en incidenten die in de laatste tien jaar leidden tot handelsbeperkingen
Pluimvee
Handelsbeperkingen
Aangifteplichtige dierziekten: Aviaire influenza	Bij de hoog pathogene variant ligt de export naar sommige landen wel twee jaar stil.
Ook bij de laag-pathogene variant sluiten landen (o.a. Rusland, Hong Kong) hun grenzen. Meestal
kan worden afgesproken om de blokkering op te heffen voor de vrije regio’s van Nederland.
Voedselschandalen: dioxine
Export is pas weer mogelijk wanneer alle risicovolle producten uit de handel zijn genomen.
NCD
Ook NCD bij duiven geeft exportbeperkingen voor pluimvee.
Varken
Dioxine en MPA (2002) (voedselschandalen)
Export is pas weer mogelijk wanneer alle risicovolle producten uit de handel zijn genomen.
Bij MPA sloten heel veel grenzen.
Aangifte plichtige dierziekten: klassieke
Enkele landen hebben de importblokkering nog altijd niet opgeheven.
varkenspest (1997) en mond- en klauwzeer		
Rundvee
Aangifteplichtige dierziekten: mond- en
Enkele landen hebben hun grenzen na de MKZ in 2001 nog niet heropend. Dit geldt voor veel
klauwzeer, BSE, Afrikaanse varkenspest (AFP) landen (ca. 50) na de BSE-crisis (2000). Ook de varkensziekte AFP geeft in een aantal landen
beperkingen voor de export van rundvee.
Dioxine
Export is pas weer mogelijk wanneer alle risicovolle producten uit de handel zijn genomen.
Bluetongue
Sommige landen houden de grenzen nog altijd dicht.
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individuele importeurs soms wél extra
eisen. Volgens Bonne van Dam van de
afdeling beleid van de Productschappen
Vee, Vlees en Eieren (PVE) gaat het bij
varkensvooral om PRRS en mycoplasma.
“Met name Duitse afnemers van levende
dieren (vooral biggen) stellen regelmatig
als eis dat de dieren vrij zijn van of geënt
zijn tegen deze twee ziekten. Oftewel: de
dieren moeten afkomstig zijn van een
bedrijf dat vrij is van PRRS en/of myco
plasma óf de biggen moeten tegen de ziekten zijn geënt. Voor runderen wordt door
de afnemers steeds vaker gevraagd naar de
status van de dieren met betrekking tot
IBR, BVD en leukose. Het gaat dan om de
export van fokvee en gebruiksvee naar
diverse bestemmingen.”

Tjeerd den Hollander van de productschappen
met een karafje uit China.

De onderhandelingen hebben zo’n tien jaar
in beslag genomen. China is in vergelijking
met Europa erg bureaucratisch.

Toekomstige exportlanden
Ook religie speelt geregeld een grote rol bij
de exportmogelijkheden. “En over die religie is dan weer onduidelijkheid”, weet Den
Hollander. Hij verhaalt over zijn bezoek
aan Egypte, waar getracht wordt markt te
vinden voor kalfsvlees. “Wij organiseerden
in Egypte een diner voor de autoriteiten en
potentiële importeurs, en besloten hier
kalfsvlees op Westerse wijze te serveren,
dus: rosé gebakken. Natuurlijk hadden wij
vooraf bestudeerd of dit geoorloofd was.
De Egyptenaren weigerden het vlees echter
te eten, omdat het niet doorbakken was:
dit zou in strijd zijn met de Halal-beginselen. Toen de Egyptenaren navraag deden
bij hun geestelijke leiders gaven zij toe dat
er volgens de Koran niet volledig doorbakken vlees gegeten mocht worden, maar dat
uit oogpunt van de volksgezondheid
onderwezen werd het vlees te doorgaren.
Het Egyptische vlees zelf was namelijk niet
veilig genoeg om rauw te eten.
Ook India staat op het lijstje van gewenste
exportlanden. De Indiase overheid wil de
dierlijke eiwitproductie verdubbelen en
zocht onlangs contact met Nederland.
“Met een markt van 1,2 miljard inwoners,
zijn hier veel mogelijkheden. Het is alleen
vrij lastig om hier voet aan de grond te

krijgen. India is een van de grootste
bureaucratieën ter wereld”, zegt Den Hollander. “Een aanzienlijk deel van de bevolking is veganist en beschouwt de koe als
heilig dier. Een andere grote groep is
moslimen eet geen varkensvlees, maar
juist wél rundvlees en kip. Dan is er nog
een grote groep Christenen die alle vleessoorten eet.”

Bedrijfsgebonden ziekten
Exportbelemmeringen zijn er niet alleen
voor aangifteplichtige ziekten als varkenspest en Aviaire influenza. Ook bij ‘alledaagse ziekten’ loopt Nederland tegen handelsbeperkingen op. “Wij zijn jarenlang met
Australië in onderhandeling geweest over
de export van varkensvlees. Australië wil
het varkensvlees niet zonder meer toelaten,
omdat bij ons PRRS heerst”, vertelt Den
Hollander. Export mag alleen als wij garanderen dat het vlees verhit wordt, voordat
het de handel ingaat. “Ook in enkele andere
landen moeten we heel veel praten om het
varkensvlees de grens over te krijgen. Vanwege die PRRS. Aujeszky geeft overigens
dezelfde beperkingen. Het is dus heel
belangrijk om dit soort ziekten respectievelijk weg te krijgen en weg te houden.
Voor Aujeszky merken we de export
voordelen, nu wij vrij zijn van die ziekte.”
HoewelEuropa stelt dat bedrijfsgebonden
ziekten binnen de EU-grenzen geen handelsbeperkingen mogen geven, stellen

Handelsbelemmeringen
bij vaccinatie tegen
MKZ en KVP
Jarenlang is ervoor gestreden om dieren te
mogen vaccineren bij een uitbraak van
mond-en-klauwzeer en klassieke varkenspest. De maatschappij keerde zich faliekant
tegen massale ruimingen. Europa ging overstag en besloot een ringvaccinatie in een
straal van enkele kilometers om een
besmetting toe te staan, waarna de gevac
cineerde dieren gewoon geconsumeerd
mogen worden in het land van herkomst.
Ook mag het vlees de grens over, mits het
is verwerkt tot vleeswaren. “Helaas hangt
om het vlees van gevaccineerde dieren een
sfeer van een ziekte-uitbraak. In de belevingswereld van de buitenlandse afnemers
zit er een luchtje aan en de verwachting is
dat zij de voorkeur zullen geven aan vlees
van niet-gevaccineerde dieren”, constateert
Richard Soons, beleidmedewerker bij de PVE.
“De enorme afwaardering van het vlees
zorgt voor een grote schadepost, voornamelijk bij veehouders waar gevaccineerd wordt.
De sector onderzoekt, in overleg met de
overheid, de mogelijkheden om dit vlees op
de nationale markt af te zetten, waardoor
de schade zo beperkt mogelijk wordt
gehouden, en daarnaast de mogelijkheid
van een noodfonds voor compensatie van
de resterende schade”, aldus Soons.
Ook tegen Aviaire influenza mag volgens de
Europese regelgeving een ringenting worden
toegepast, alleen is er tegen AI nog geen
vaccin beschikbaar.
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