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Inleiding
Sectorbelang
De vee- en vleessector is een dynamische
sector, die zich onder andere kenmerkt door
een sterke verwevenheid met Europese en
internationale markten. Bedrijven in de
sector staan bekend om hun professionaliteit en het leveren van hoge kwaliteit.

Het Productschap Vee en Vlees werkt, -als
onafhankelijke organisatie met een brede
vertegenwoordiging uit werknemers- en
werkgeverskring- ketenbreed:
•
•

Sectorpositie
Het PVV wil de komende jaren extra actie
ondernemen om positieve impulsen te
geven aan de maatschappelijke acceptatie
van de intensieve veehouderij. Centraal
staan mens- en diergezondheid, dierenwelzijn en milieuaspecten. De sector zoekt naar
verdere verbeteringen in de praktijk en naar
manieren om burgers een reëel beeld van
die praktijk te geven. Inzicht geven in hoe
de sector écht werkt. Aandachtspunt is een
duurzame, maatschappelijk verantwoorde
productie, mét behoud van een goede internationale concurrentiepositie.
De discussie in Nederland over de intensieve veehouderij en vleesconsumptie is
een gegeven waar de sector niet voor weg
loopt. De jongste generaties Nederlanders
weten weinig van het belang van de
veehouderijsector voor de Nederlandse
economie en werkgelegenheid en realiseren
zich niet wat er bij de productie van vlees
komt kijken.
Het werken aan de maatschappelijke
acceptatie begint bij de producenten,
veehouders, slachters en verwerkers in de
sector zelf. Ondersteund vanuit de werkgevers- en werknemersorganisaties en het
productschap.

•
•

•

als platform waar alle partijen in de
sector kunnen samenwerken
als regelgever en handhaver die zorgt
dat iedere sectorgenoot zich houdt aan
collectieve afspraken
als bestuurder die vanuit medebewind
zorgt voor een aantal overheidstaken
als onderzoeker die binnen de sector en
sectoroverstijgend zorgt voor kennis,
inzicht en visie
als initiator, om innovatieve en maatschappelijk verantwoorde projecten van
de grond te krijgen

Met als belangrijkste gewenste resultaat
een rendabele, duurzame en breed geaccepteerde toekomst voor de sector. Een
sector die transparant durft te zijn, zoals dit
vereist is voor elke sector die zijn ‘licence to
produce’ waard is.
Productschappen
Het stelsel van 16 product- en bedrijfschappen; de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie (PBO), staat met regelmaat - en zeer recent opnieuw - in de
belangstelling van de politiek. Inmiddels is
een motie van kracht die de regering vraagt
onderzoek te doen naar de taken van de
schappen en dit voor 1 september 2011 te
evalueren. Hierbij worden de consequenties
van het eventueel afschaffen van de PBO of
het verleggen van taken in kaart gebracht.
De wettelijk verplichte draagvlaktoets,
waarmee het draagvlak voor de schappen in
de sectoren richting politiek moet worden
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De Bruto Productiewaarde van de
totale primaire agrarische sector, alle
boerenbedrijven dus, bedraagt € 22,5
mld. Het aandeel van de vee- en vleessector daarin is € 4,3 mld.
Als het gaat om uitvoer neemt
Nederland een leidende positie in
de EU: de nummer één exporteur
van levende varkens en kalfsvlees;
nummer drie exporteur van varkensvlees en vier na grootste rundvleesexporteur. In de totale vee- en
vleessector zijn circa 60.000 personen
werkzaam.

verantwoord, stond gepland voor de
tweede helft van 2011, maar is wat Minister
Kamp betreft voorlopig van de baan. Het
Productschap Vee en Vlees vindt niettemin,
dat de stem van bedrijfsgenoten niet mag
ontbreken in het komende debat en zal de
sectoren op onderdelen raadplegen in een
ondernemerspeiling.
Het PVV is zich er steeds van bewust dat
ten aanzien van die publieke taak het eigen
bestaansrecht moet worden aangetoond.
En daarmee een duurzame toekomst. Een
open dialoog met de omgeving hoort
daarbij. Schappen kennen wezenlijke
publieke belangen en hebben regelmatig
een gedeelde agenda. In 2010 hebben de
productschappen gezamelijk de weg ingeslagen naar meer onderlinge samenwerking
om aan efficiency en slagkracht te winnen.

Steven Lak
Voorzitter van het Productschap Vee
en Vlees
Jos Jongerius
Secretaris
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Organisatie
Organisatie
Het Productschap Vee en Vlees
(PVV) is een Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie (PBO).
In het bestuur van het
productschap zijn werkgevers
en werknemers van organisaties
vertegenwoordigd die actief
zijn in schakels uit de hele
productiekolom van de vee- en
vleessector. Dit houdt in dat het
werk van het productschap het
bedrijfsleven bestrijkt van het
boerenerf tot en met de verkoop
in winkels.
Missie
‘Het Productschap Vee en Vlees werkt aan
een rendabele en geaccepteerde sector met
toekomst’. 
Doelstelling
Het PVV zet zich in voor een snelle en
adequate dienstverlening aan de totale
productiekolom van alle vee- en vleessectoren in Nederland, om zo een duurzame
concurrentiepositie te bevorderen. Hierbij
wordt zo veel mogelijk rekening gehouden
met marktsignalen en maatschappelijke
wensen. Uitgangspunt is een efficiënte en

effectieve dienstverlening, die in beginsel
voor iedereen toegankelijk is en in samenspraak met de private organisaties en
sectorgenoten tot stand komt. Dit wordt
gerealiseerd door:
•	het verrichten van eigen (autonome) activiteiten die de sector belangrijk vindt in
het kader van het collectief belang;
•	positieve impulsen te geven aan de maatschappelijke acceptatie en de internationale concurrentiepositie van de sector;
•	de partijen in de sector optimaal te faciliteren, zodat ieder doet waar hij het beste
in is;

•	sectoroverstijgend te werken waar
dat mogelijk en nuttig is, bijvoorbeeld door samenwerking met andere
productschappen,
•	uitvoeringtaken van de overheid in het
belang van de sector efficiënt uit te
voeren. 
Autonome activiteiten
Het PVV behartigt de gezamenlijke
belangen van de betrokken sectoren als
overlegplatform, regelgever, bestuurder,
informatiebron, financier en aanjager van
initiatieven die de vee- en vleessector ten
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Taken PVV 2010
Voedselveiligheid en Kwaliteit
Beleidsvoorbereiding, regelgeving, toezicht en tuchtrecht.
Monitoring, bestrijding zoönoses, hygiënecodes, Integrale Keten Beheersing, slachting/weging/
classificatie.
Diergezondheid en Welzijn
Beleidsvoorbereiding, regelgeving, toezicht en tuchtrecht.
Preventieve diergezondheid, monitoring, dierziektebestrijding, Identificatie & Registratie.
Innovatie en Onderzoek
Beleidsvoorbereiding, coördinatie en medefinanciering.
Dierziekten, milieu, welzijn, kwaliteit, bedrijfsvoering.
Arbeid (sociaal-economische zaken)
Beleidsvoorbereiding en coördinatie en medefinanciering.
Arbeidsmarkt, -omstandigheden, -verhoudingen, duurzame werkgelegenheid, scholing.
Markt en Afzetbevordering
Beleidsvoorbereiding, onderzoek, coördinatie.
Marktinformatie, voorlichting over sectoren (en producten), opheffen veterinaire
exportbelemmeringen, exportpromotie levend vee.
EU-regelingen en Medebewind

PBO

In- en uitvoerregelingen, afgifte certificaten, slachtpremieregeling kalveren, EU-regelgeving,

De mogelijkheid om schappen in te
stellen, is in de Grondwet verankerd
en nader geregeld in de Wet op de
bedrijfsorganisatie. Volgens deze wet
hebben de schappen tot taak: ‘het
bevorderen van een het algemeen
belang dienende bedrijfsuitoefening door de bedrijven die onder de
schappen ressorteren, alsmede het
behartigen van het gemeenschappelijk belang van die bedrijven en
de daarbij betrokken personen.’
Belangen van zowel werkgever als
werknemer. Productschappen hebben
bij wet bevoegdheid gekregen om
voor alle bedrijven in een sector
bindende regels te stellen (verordeningen) en heffingen te innen.
Productschappen zijn kolom- of
ketenorganisaties.

fokkerijbeleid.
Gefinancierd door de overheid.
Dienstverlening in de sectoren.
Kostendekkende tarieven.

goede komen. Zeker als het onderwerpen
betreft die meer schakels in de productiekolom aangaan, is het productschap in
beeld. Het bepalende criterium is steeds of
er draagvlak is voor activiteiten. Autonome
werkzaamheden worden namelijk bekostigd uit heffingsgelden, die in de sector
worden geïnd. 
Medebewindstaken
Naast autonome taken voert het PVV taken
uit op verzoek van de centrale overheid, in
medebewind. Het betreft enerzijds taken
in het kader van het EU-landbouwbeleid,

zoals het afgeven van in- en uitvoercertificaten, het uitbetalen van restituties en
slachtpremies en het beheer van invoercontingenten. Anderzijds betreft het regelgevende en uitvoerende taken op het gebied
van diergezondheid en zoönosebestrijding. 
Ook is het PVV betrokken bij de voorbereiding van Europese regels en de omzetting
daarvan in nationale wetgeving. Dit werk
kan efficiënt, praktisch en bedrijfsgericht
worden afgewikkeld voor de sector. Op
het terrein van diergezondheid en kwaliteit
nemen medebewindstaken toe. Zo zijn de
regeling I&R paarden, de prijswaarneming
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runderen, de TSE-regeling voor schapen en
het erkennen en toezicht houden op fokkerijorganisaties bij het PVV ondergebracht. 
Het uitvoeren van regelingen voor overheid
of bedrijfsleven moet meerwaarde hebben. 
Voordat regelgeving in werking kan treden,
is goedkeuring vereist van de minister
van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I), de Sociaal-Economische
Raad (SER) en soms de Europese Commissie
(EC). Een correcte administratieve uitvoering op grond van vaste kwaliteitscriteria
vormt de verantwoording naar de overheid. 
Voor sectorgenoten staan klantvriendelijkheid en zekerheid over te ontvangen
bedragen voorop. Bedrijfsgenoten worden
betrokken om tot een optimale service voor
het bedrijfsleven te komen. 

275
225

heden wordt afzonderlijk verslag gedaan in
het sociaal jaarverslag. 
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Code Goed Bestuur (CGB)
In het kader van de modernisering van het
schappenstelsel hebben de gezamenlijke

125

2003

Bestuur en commissies
De voorzitter van het PVV-bestuur wordt
door de Kroon benoemd. Omdat de brancheorganisaties en vakorganisaties de
bestuursleden aanwijzen, vormt het bestuur
een afspiegeling van de sectoren. Het
bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid
voor het productschap. Bedrijfsgenoten
die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie worden ook in staat gesteld hun
inbreng te leveren. (zie Code Goed Bestuur:
overzicht beleidscyclus, p.8) Binnen het
PVV zijn (advies)commissies actief, waarin
overlegd wordt over specifieke aangelegenheden in de vee- en vleessector. Deze
commissies hebben deels eigen bevoegdheden, en deels bevoegdheden gedelegeerd door het bestuur. In de commissies
zijn de brancheorganisaties en zonodig
andere externe partijen vertegenwoordigd. 
Naast vaste adviescommissies worden stuurof werkgroepen ingesteld die tijdgebonden
en onderwerpgericht opereren. Zie bijlage
I en II voor een overzicht van de samenstelling van besturen en commissies.
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Interne Organisatie
De werkorganisatie van het GS/PVE kent
zes afdelingen: de afdelingen Beleid,
Bureau Brussel, Medebewind, Algemene
Zaken, Juridische Zaken en Interne Audit
Dienst. De afdeling Beleid is georganiseerd
naar vijf kennisclusters (voedselveiligheid
en kwaliteit, diergezondheid en -welzijn,
markt, communicatie en arbeid) en sinds
2010 naar drie sectoren: varken, rund/kalf
en schaap/geit. Begin 2010 zijn daartoe
sectorcoördinatoren benoemd. Van de
personele en organisatorische aangelegen-

2001-2010 PVV en PPE gezamenlijk

2001

GS/PVE
Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft
uit efficiencyoverwegingen samen met het
Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) één
gemeenschappelijk secretariaat (GS). De
twee productschappen hebben elk hun
eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Medewerkers in dienst van het GS bereiden
beleid voor en voeren het uit in opdracht
van de twee besturen. Het bestuur van de
werkorganisatie, het GS/PVE, bestaat uit
een delegatie vanuit de dagelijkse besturen
van het PVV en het PPE.

Ontwikkeling personeelsformatie (in fte’s)

• = fte

product- en bedrijfschappen een Code
Goed Bestuur opgesteld. In de code staan
verschillende principes ter bevordering van
het transparant, democratisch en doelmatig
functioneren van de schappen. De code
trad op 1 juli 2007 in werking.
In 2010 is door de interne toezichthouder
van het PVV een verslag van bevindingen
uitgebracht over de naleving van de Code
Goed Bestuur in 2009. Uit het verslag blijkt
dat bestaan en werking van de code door
het PVV afdoende zijn aangetoond. Het
verslag is op www.pve.nl geplaatst. 
Het PVV heeft medewerking verleend aan
enkele deelonderzoeken van de SER over
de werking van de code. Conclusie van de
SER bij een deelonderzoek naar de integriteit van bestuurders, was dat de schappen
voldoen aan de procedurele eisen om de
(schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. De bevindingen van de SER ten
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Secretaris PPE

Bureau
Brussel

IAD

Algemene
zaken

Medebewind

Juridische
zaken

BELEID

Diergezondheid
en welzijn

Markt

Arbeid
Voedselveiligheid
en kwaliteit

aanzien van een deelonderzoek naar de
invloed van bedrijfsgenoten op het beleid
van het productschap waren ook positief.
Benchmark
Eén van de principes van de Code Goed
Bestuur is het zo efficiënt en effectief
mogelijk inrichten van de eigen organisatie. 
Om vast te stellen wat de effectiefste inrichting is, verricht het PVV een benchmark. 
Daarin worden de eigen prestaties en financiële kengetallen, waar mogelijk, vergeleken
met die van andere bedrijfslichamen.
De productschappen willen inzicht in de
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loonkosten zijn daarbij van belang. Verder
draagt de politieke discussie over heroriëntatie van de taakstelling van de productschappen bij aan de behoefte tot het
objectief vaststellen van de relatieve hoogte
van de totale beloning van de CAO PBO. 
Naar verwachting zullen de resultaten van
het onderzoek medio 2011 in het dagelijks
bestuur worden besproken.

Organogram werkorganisatie GS/PVE 2010

Secretaris PVV
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Communicatie pr/pa

beloningsverhouding ten opzichte van
de flankerende overheidssectoren, branches waarmee op de arbeidsmarkt wordt
geconcurreerd (onder meer financiële
dienstverlening en onderzoeksinstellingen). 
Deze sectoren en branches vormen het
zogenoemde referentiekader, de relevante
markt. Voorts wil men weten wat de sterke
(in termen van binding) en minder sterke
arbeidsvoorwaarden in de CAO PBO zijn.
Deze behoefte wordt allereerst ingegeven
door de Code Goed Bestuur, die ook
het belang van efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering onderstreept. De relatieve

Samenwerking productschappen
Om te zorgen dat er voldoende kritische
massa is om een professioneel kennis- en
dienstenniveau te kunnen garanderen,
onderzoeken de productschappen of meer
kan worden samengewerkt bij de ondersteunende activiteiten (service organisatie). 
Het gaat hierbij om het bundelen van zowel
administratieve, personeels- en facilitaire
werkzaamheden, alsmede vakinhoudelijke
activiteiten zoals juridische zaken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
arbeid. Het toewerken naar deze gezamenlijke werkorganisatie wordt begin 2011
gestart nadat medewerkers, ondernemingsraden en betrokken productschapsbesturen
nader zijn geïnformeerd.
Het samenbrengen van werkzaamheden
mag geen afbreuk doen aan het eigen
gezicht en de herkenbaarheid van de afzonderlijke productschappen voor de ondernemingen in de diverse sectoren. 
Toezicht overheid
Het toezicht op schappen is hoofdzakelijk
preventief en bedoeld om te zorgen dat
een schap binnen de wettelijke grenzen
opereert. De SER of de centrale overheid
moeten productschapsverordeningen
goedkeuren voordat ze in werking treden. 
In formele zin kennen de productschappen
twee toezichthouders, de SER en de
het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I). Op enige
afstand is de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) toezichthouder. 
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Deze departementen hebben het recht
een vertegenwoordiger aan te wijzen in de
vergadering van de productschapsbesturen. 
De Europese Commissie en de WTO krijgen
verordeningen van schappen ter goedkeuring voorgelegd als mogelijk sprake is
van steunverlening of strijdigheid met vrij
handelsverkeer tussen lidstaten.
De overheid toetst via een onderzoek elke
vier jaar of de sector representatief vertegenwoordigd is in het bestuur. In 2008
concludeerde de SER dat het PVV aan deze
voorwaarde voldeed. In 2010 werd een
nader onderzoek naar de representativiteit
van de primaire sectororganisaties afgerond. 
Financiële verantwoording
In dit jaarverslag wordt ook verantwoording
afgelegd over het financiële beleid. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan de richtlijnen
van de SER en aan de vraag om transparantie op dat vlak. De begroting, de balans
en de jaarrekening zijn op de website
geplaatst. 
Het PVV legt op tal van manieren verantwoording af aan heffingsplichtigen over de
verrichtingen van hun productschap en over
de besteding van de middelen. Zo maakt
het productschap duidelijk wat de meerwaarde is voor de sector en wordt uitgelegd hoe collectieve gelden benut worden. 
Bijvoorbeeld door informatie met de nota’s
mee te zenden en door iedere (heffings-)
verordening van een toelichting te voorzien
waarin uitleg wordt gegeven over doel
en bestemming van de verordening en de
heffingsgelden. De financiële verantwoording voldoet aan de principes uit de Code
Goed Bestuur.
Communicatieplan
Het Productschap Vee en Vlees heeft in het
kader van de Code Goed Bestuur een openbaar toegankelijk communicatieplan. Het
doel van het communicatieplan is alle ondernemers en werknemers in de vee- en vlees-

sector inspraakmogelijkheden te bieden in
de verschillende fasen van de beleidscyclus. 
Voorwaarde om de dialoog aan te gaan, is
het toegankelijk maken van de informatie die
relevant is voor werknemers en werkgevers. 
De communicatiemiddelen zijn overwegend
actief van aard en  bedoeld om bedrijfsgenoten te informeren over en te betrekken
bij het beleidsproces. Dit proces verloopt via
commissies en bestuur.
Om meer betrokkenheid en een groter
vertrouwen onder bedrijfsgenoten te
realiseren, zet het PVV enerzijds in op het
ontsluiten van zoveel mogelijk beleidsinformatie en het nastreven van een open
karakter op de website. Anderzijds wordt
aangestuurd op direct en persoonlijk
contact met bedrijfsgenoten via keukentafelgesprekken, beursdeelnames en
sectorbijeenkomsten. 
De beleidscyclus
De momenten en mogelijkheden tot
kennisname en inspraak in de fasen van
de beleidscyclus zijn in kaart gebracht in
onderstaand overzicht. 
In de diverse (advies)commissies worden
projecten en onderzoeken goedgekeurd en
wordt de hoogte van de heffing besproken. 
Daarnaast is er informatie over de te starten
meerjarenprogramma's, visies, onderzoeken
en projecten. In alle fasen van beleidscyclus  
hebben sectorgenoten mogelijkheden zich
te informeren en inspraak te leveren.  
Klachtenbehandeling
Het PVV behandelt klachten conform
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb). Op de openbaar
toegankelijke website is daarover de nodige
informatie te vinden. De afdeling Juridische
Zaken is belast met de registratie, eerste
beoordeling en behandeling van klachten. 

Informatie-uitwisseling in de verschillende stadia van de be

Beleidscyclus

Hoe

Agendering van

Meerjarenvisies

onderwerpen

Jaarplannen
Projectplannen

Beleidsbepaling of

In sectorcommissies en

voorbereiding van

commissies

jaarplannen e.d.

Bestuur PVV
Adviescommissies

Implementatie ofwel

Werkorganisatie of via PVV

de uitvoering van

door derden

goedgekeurde jaarplannen

Evaluatie en rapportage

In besturen en commissies
Vierjaarlijks draagvlak
onderzoek

Afleggen van

Begrotingen, jaarplannen

verantwoording

per sector, het jaarverslag
voor de SER en de
jaarrekening
Heffingsnota met
informatie.
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eleidscyclus

Communicatie
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Internet
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internet

Stukken op internet
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Stukken opvraagbaar
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activiteiten

agenda op internet

Publicatie van stukken

Stukken opvraagbaar

Oproep tot deelname
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Privacybescherming
Het PVV verwerkt persoonsgegevens van
bedrijfsgenoten en van de eigen medewerkers. Daardoor heeft zij te maken met
regelgeving die betrokkenen bescherming
biedt tegen ongeoorloofde aantasting van
hun privacy. Met name de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in dat
verband van belang. Binnen de werkorganisatie is een interne, onafhankelijke toezichthouder aangesteld, die toezicht houdt op
de toepassing en naleving van deze wet. 
Het via de website te raadplegen meldingenregister geeft inzicht welke persoonsgegevens waarvoor worden verwerkt. Op de
website is tevens aangegeven welke rechten
betrokkenen hebben en ook hoe deze
rechten kunnen worden geëffectueerd.
Communicatie
Uit de jaarplannen van de diverse sector- en
adviescommissies van het PVV volgt een
beleidslijn voor de communicatie en een
prognose van te verwachten onderwerpen
en projecten. Hieruit volgt jaarlijks een
verdere invulling van communicatiedoelstellingen en activiteiten. Het aspect communicatie vormt een integraal onderdeel van de
taken en activiteiten van het PVV. 
In het kader van openheid en transparantie werkt het PVV steeds aan verdere
verbeteringen in de communicatie met het
bedrijfsleven. Zo wordt uitgebreid gebruik
gemaakt van het internet, waardoor
een goede inspraakmogelijkheid wordt
geboden, ook aan de ondernemers die niet
zijn aangesloten bij een branchevereniging. 
De website en de digitale nieuwsbrieven
worden gebruikt om de sector actief te
informeren over resultaten van PVV-beleid. 
Verder spreken PVV-medewerkers met
het bedrijfsleven tijdens bijeenkomsten en
bedrijfsbezoeken. 
De communicatie-activiteiten vanuit het
PVV bestrijken drie deelterreinen.
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(1) de corporate communicatie over het
PVV als organisatie naar sectorgenoten en
derden. 
(2) de beleidscommunicatie vanuit de
beleidsthema’s en bijbehorende projecten
(voedselveiligheid & kwaliteit, diergezondheid & welzijn, markt en arbeid).
(3) de PR/Voorlichting namens de sectoren
richting consumenten en samenleving, zoals
de imagocampagne varkenshouderij en
onderwijscommunicatie
Corporate communicatie
In de tweede helft van 2010 zijn de
uitgangspunten voor de corporate communicatie van het PVV heroverwogen. Dit
heeft geleid tot een herdefiniëring van
de boodschap die het PVV uitdraagt. 
Uitgangspunt is dat het Productschap Vee
en Vlees voor de sectoren werkt. Dit laat
zich vertalen in de pay off:
‘Het Productschap Vee en Vlees werkt
voor u!’. 
Daarnaast zijn het logo en de huisstijl
aangepast om de herkenbaarheid van het
PVV te vergroten. De nieuwe huisstijl wordt
per 1 januari 2011 ingevoerd.
Communicatie-activiteiten
•	Op de website (www.pve.nl) staan de
data, agenda’s en onderliggende stukken
van het PVV-bestuur en -commissies.
•	Bedrijfsgenoten, ook ongeorganiseerden,
hebben de mogelijkheid om via reactieformulieren te reageren op vergaderstukken. De reacties worden in de
vergaderingen meegenomen. 
•	Ook worden op de website uitgebreide dossiers bijgehouden over
beleidsthema’s; hierop kan altijd
gereageerd worden via het algemene
contactformulier. 
•	Via persberichten, digitale nieuwsbrieven
en vaste of incidentele publicaties in alle
sectoren worden beleidsvoornemens en
-resultaten onder de aandacht gebracht. 
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•	Daarnaast is er contact met de (vak)pers. 
Zo is o.a. via het Agrarisch Dagblad, de
Boerderij en bladen als ‘de Kalverhouder’,
‘Vee en Vlees’ en ‘het Schaap’ verslag
gedaan van de bestedingen van het PVV
richting de heffingbetaler.
•	Om het productschap dichter bij de
veehouders te brengen en om meer
in contact te komen met individuele
ondernemers worden gespreid over het
jaar bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij
PVV-medewerkers zijn betrokken. In 2010
is op die manier verspreid over het land
maandelijks gesproken met kalverhouders
en varkenshouders. Vertrekpunt van het
gesprek is de aansluiting van PVV-beleid
en -activiteiten op de dagelijkse praktijk van veehouders en hun zorgen en
wensen ten aanzien van de toekomst. Bij
het uitwerken van de jaarplannen van het
PVV wordt rekening gehouden met de
gemaakte opmerkingen. 
•	Ook zijn – naast incidentele workshops
en andere relatiebijeenkomsten – in
het najaar drie jaarplan-inspraakbijeenkomsten georganiseerd rond het
PVV-jaarplan.
•	Het PVV neemt twee tot drie keer per
jaar deel aan regionale landbouwvakbeurzen om zoveel mogelijk bedrijfsgenoten persoonlijk te kunnen spreken
en voorlichting te geven over het werk
van het productschap en over actuele
projecten. 
•	Bovendien organiseren alle schappen
eens per vier jaar een draagvlakonderzoek onder alle sectorgenoten. De
uitkomsten zijn medebepalend bij de
afweging óf, en welke activiteiten de
schappen verrichten.
•	Voor inspraak van alle heffingsplichtingen
(ook de niet-georganiseerden) over het
onderwerp DGF-heffingen in de schapenen geitensector is een enquête gehouden
via internet. Hier is goed op gereageerd en
dit leidde tot een breed gedragen voorstel.

Administratieve lasten
Public Affairs
Het PVV houdt zich voor een groot deel
bezig met sectorale zaken, maar heeft
ook een verantwoordelijkheid voor algemene belangen jegens de maatschappij
als geheel. Het PVV voorziet hierin via een
communicatiebeleid met aandacht voor
Public Affairs. 
Zo krijgen voorlichting en informatievoorziening van algemene pers, burgers en
politiek een plaats en wordt gezorgd dat
belangen van sector én samenleving in
maatschappelijke en politieke discussies
worden meegewogen. 
Gezien de taak van de productschappen
om ook het algemene, maatschappelijke belang mee te wegen in activiteiten,
worden NGO's als Dierenbescherming,
Stichting Natuur en Milieu, de
Consumentenbond of Biologica met
regelmaat geconsulteerd en zo mogelijk
betrokken bij overleggen over beleid en
onderzoek in de sectoren. 
Daarnaast worden relevante politieke
ontwikkelingen gevolgd. Via het Bureau
Brussel worden bovendien contacten
onderhouden met onder meer de Europese
Commissie, het Europees Parlement en de
Raad. 
Ook met andere nationale en Europese
organisaties die in de vee- en vleessector

Administratieve lasten zijn de kosten
die het bedrijfsleven moet maken
om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit
regelgeving van de overheid. Als last
wordt bijvoorbeeld niet de heffing
gerekend, maar wel de kosten die
gemoeid zijn met het doen van de
heffingsopgave en -betaling. Om een
goede vergelijking mogelijk te maken,
wordt bij de PBO uitgegaan van de
definities en modellen zoals die voor
de rijksoverheid gelden.

actief zijn in Brussel worden intensieve
contacten onderhouden.
Duurzaamheid en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO)
In samenwerking met adviesbureau CSR
Academy heeft het PVV een rapport opgesteld over een duurzaamheidsraamwerk
en -verslag voor de vee- en vleessector. 
Op basis van internationale richtlijnen,
intern aanwezige kennis, en interviews
met betrokkenen (COV, CBL en LTO) zijn
de prioriteiten en duurzaamheidsonderwerpen voor de roodvleessector benoemd. 
Ook is een eerste overzicht opgesteld van
bestaande of geplande initiatieven op het
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gebied van duurzaamheid (convenanten,
afspraken, acties), waarbij de sectorpartijen
nadrukkelijk betrokken zijn. Het rapport is
in het PVV-bestuur behandeld. 
Vanaf juni 2010 wordt gezamenlijk met
de andere schappen en betrokken brancheorganisaties gewerkt aan een project
carbonfootprint, startend bij de diervoederketen. De sectoren verzamelen samen
kennis en data, nodig voor het berekenen
van de Carbon Footprint voor de diervoederketen. De uitvoering ligt bij Wageningen
Universiteit en Research Centrum (WUR) en
Blonk Milieu Advies. 
De omvangrijke studie kost € 850.000 en
wordt gefinancierd door het ministerie van
EL&I en de zes meest betrokken productschappen (Productschap Diervoeder,
Productschap Akkerbouw, Productschap
Margarine, Vetten en Oliën, Productschap
Zuivel, Productschap Vee en Vlees en
Productschap Pluimvee en Eieren). 
Administratieve lasten
Op verzoek van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) brengt
de PBO sinds 2003 de administratieve
lasten voor het bedrijfsleven, voortvloeiend
uit eigen regelgeving, in kaart. Hoewel de
lasten sinds 2003 zijn afgenomen, blijft

beperking ook de komende jaren een
belangrijk aandachtspunt. 
Bij de beoordeling of regelgeving noodzakelijk is, wordt de administratieve last
ervan voor het bedrijfsleven in de afweging
meegenomen. Autonome regelgeving
wordt periodiek heroverwogen, waarbij
steeds aandacht geschonken wordt aan
vermindering van administratieve lasten
voor het bedrijfsleven. Ook de directe
betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het
ontwikkelen en vaststellen van regelgeving (via (advies)commissies en bestuur),
waarborgt de constante aandacht voor dit
aspect. 
Een overzicht van de van kracht zijnde
autonome regelgeving is als bijlage bij dit
jaarverslag opgenomen.
Handhaving
Regelgeving is geen doel op zich, maar is
er om bepaalde (beleids-)doelstellingen
te verwezenlijken of om aanpassing van
gedrag te bewerkstelligen. Het PVV stelt
regelgeving vast in het kader van zowel
de autonome als de medebewindstaken,
bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. 
Om de naleving van regelgeving te bevorderen, wordt veel aandacht besteed aan de
aansluiting op de praktijk en aan de handhaafbaarheid van de voorschriften. 
Privaatrechtelijke kwaliteitssystemen zoals
Integrale Keten Beheersing verplichten
aangesloten ondernemers het productieproces volgens vaste kwaliteitsnormen in
te richten. De naleving van de kwaliteitsnormen wordt verzekerd door een (privaatrechtelijk) controle- en sanctieregime. 
Controlegegevens gegenereerd vanuit deze
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kwaliteitssystemen kunnen worden benut
bij het efficiënt inrichten van de (publiekrechtelijke) handhaving. De naleving van
regelgeving wordt, in opdracht van het
schap, bewaakt door toezichthouders die
zijn aangewezen door het bestuur van het
PVV. De toezichthouders zijn controleurs in
dienst van onafhankelijke geaccrediteerde
controleorganisaties. Bij vaststelling van
overtreding van de regelgeving wordt een
berechtingsrapport opgesteld ten behoeve
van tuchtrechtelijke afdoening (bestraffing). In bepaalde gevallen kan het door de
toezichthouder vastgestelde ook aanleiding
geven tot het toepassen van bestuursrechtelijke sancties: bijvoorbeeld intrekking van
een erkenning. Het handhavingsbeleid van
het PVV wordt volgens een vaste systematiek vastgesteld, periodiek geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld. De inzet van regelgeving en de intensiteit van het toezicht op
de naleving hiervan wordt per deelsector of
dossier bepaald. 
Tuchtrecht
Overtredingen van de eigen regelgeving
kunnen worden aangepakt via tuchtrecht
op grond van de Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie 2004. Ook overtredingen van regelgeving die op grond van
een medebewindsopdracht zijn vastgesteld,
kunnen tuchtrechtelijk worden gehandhaafd indien de medebewindsopdracht dat
bepaalt. 
Het PVV heeft een onafhankelijk tuchtgerecht dat zaken behandelt die door de
voorzitter van het productschap worden
aangebracht. De Wet tuchtrechtspraak
bedrijfsorganisatie 2004 kent de volgende
door het tuchtgerecht op te leggen maat-

Ontwikkeling administratieve lasten autonome PVV-regelgeving (in mln. €)

PVV
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4,77
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regelen: een berisping, een geldboete ter
hoogte van maximaal € 7.600 per overtreding, openbaarmaking van de uitspraak
op kosten van de betrokkene, het onder
verscherpte controle stellen van het bedrijf
op diens kosten. Daar waar sprake is van
een groter wederrechtelijk genoten voordeel kan het bedrag van de geldboete
verhoogd worden tot maximaal
€ 19.000 per overtreding. In het verslag
jaar 2010 zijn er door de voorzitter van
het PVV negentien zaken aangebracht
inzake overtredingen van de verordening Varkensleveringen 2007 (VVL) en
twee zaken inzake overtredingen van de
Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 (hierna:
SWC). In de 21 zaken zijn vanwege de
geconstateerde overtredingen boetes

opgelegd ter hoogte van in totaal € 48.000
(waarvan € 22.750 voorwaardelijk). 
In één VVL-zaak en in één SWC-zaak
is beroep aangetekend bij het College
van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze
beroepen worden in 2011 behandeld. 
Over de VVL is geconstateerd dat door
het verscherpte toezicht op de naleving en
het aanbrengen van overtredingen bij het
tuchtgerecht, de regeling goed wordt nageleefd. Met betrekking tot de SWC wordt het
belang benadrukt van algehele naleving van
de verplichtingen die in deze verordening
zijn opgenomen. Sinds de oprichting van het
Tuchtgerecht PVV in 2002 zijn er tot en met
2010 in totaal 249 zaken aangebracht. 
In totaal is ruim € 280.000 aan boetes  opgelegd, waarvan ruim € 56.000 voorwaardelijk.
Het tuchtgerecht van het productschap
publiceert jaarlijks de resultaten van de
door de tuchtrechtkamers afgedane zaken
in een apart jaarverslag. Geanonimiseerde
uitspraken worden vermeld op de website
van de rijksoverheid: www.tuchtrecht.nl.

Ontvangen bezwaarschriften 2010
Onderwerp

Aantal

Heffingen

48

Medebewind slachtpremie

3

Medebewind overig

12

Overig

3

Afhandeling bezwaarschriften 2010
NietOnderwerp
Heffingen

On-

Ingetrokken ontvankelijk Gegrond

Gedeeltelijk gegrond/

gegrond gedeeltelijk ongegrond

13

4

4

19

Medebewind slachtpremie

-

1

4

5

-

Medebewind overig

-

1

4

8

3

Overig

1

-

-

-

-

Ontvangen beroepen 2010
Onderwerp
Heffingen

Aantal
-

Medebewind

20

Overig

1

Afhandeling beroepen 2010
Ingetrokken

Niet-ontvankelijk

Gegrond

Ongegrond

Heffingen

Onderwerp

-

1

5

-

Medebewind

-

-

2

-

Overig

-

-

1

-

Bezwaar en Beroep
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen besluiten van het PVV. Twee door
het bestuur ingestelde bezwaarschriftencommissies behandelen de bezwaren. De
commissies behandelen het bezwaar, horen
de bezwaarde en adviseren de voorzitter
over de op het bezwaar te nemen beslissing. Tegen de beslissing op het bezwaar
kunnen bezwaarden vervolgens beroep
instellen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven (CBb).
Bezwaarzaken
In 2010 zijn bij het PVV 66 bezwaarschriften ingediend. Daarvan hadden
er 48 betrekking op heffingsbesluiten,
15 op besluiten die in medebewind zijn
genomen en drie bezwaren vielen in de
categorie "overig". Deze laatste categorie
bezwaren betreft onder meer de weigering
om subsidie te verlenen en de weigering
om inzage te bieden in documentatie. De
medebewindbezwaren hebben betrekking
op besluiten tot het niet-toekennen van
uitvoerrestitutie, tot verbeurdverklaring van
certificaatzekerheid en tot de onthouding
van slachtpremie voor kalveren. 
Er zijn in 2010 in totaal 67 bezwaarzaken
afgedaan, waarvan er 32 ongegrond,
12 gegrond, drie gedeeltelijk gegrond/
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ongegrond en zes niet-ontvankelijk zijn
verklaard. De resterende 14 zaken zijn
ingetrokken. Eind 2010 stonden er nog 37
bezwaarzaken open.
Beroepszaken bij het CBb
In het verslagjaar zijn 21 beroepen binnengekomen tegen beslissingen op bezwaar
van het PVV. In het verslagjaar zijn negen
zaken afgedaan. Er zijn acht zaken gegrond
verklaard, waarbij het in vijf zaken identieke
besluiten betrof. In één geval was sprake
van niet-ontvankelijkheid.

Eind 2010 stonden 50 beroepszaken open. 
Hiervan zijn er 46 onder te verdelen in vier
categorieën van samenhangende zaken. Op
het terrein van het medebewind is er sprake
van een categorie van 14 beroepszaken
over uitvoerrestitutie, een categorie van 16
beroepszaken over invoer en een categorie
van zeven beroepszaken op het terrein
van slachtpremie. Voorts is sprake van een
categorie van negen beroepszaken van één
onderneming naar aanleiding van heffingsbesluiten. In al deze gevallen worden de
zaken per categorie gevoegd bij het CBb
behandeld. 
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Voedselveiligheid en kwaliteit
Vlees en vleeswaren vormen een belangrijke
component van onze dagelijkse voeding. Behalve dat
het lekker moet zijn, is vertrouwen in de veiligheid
en kwaliteit van voedsel een voorwaarde om ervan te
genieten. Consumenten hebben dat vertrouwen en het
PVV wil dit bevestigen en uitbouwen. Uitgangspunt
is dat risico's worden geminimaliseerd binnen de
wettelijke, economische en maatschappelijke kaders.
Voedselveiligheid is geen concurrentiefactor, maar een
garantievoorwaarde.

Beleid voedselveiligheid en kwaliteit
Voedselveiligheid en kwaliteit zijn
belangrijke beleidsthema’s voor het
productschap. Het PVV heeft diverse
verordeningen die het streven naar de
productie van veilig voedsel van hoge
kwaliteit bevorderen. Deze verordeningen zijn gericht op de aanpak van
Salmonella, de monitoring van kritische
stoffen en slachting, weging en classificatie (SWC). Daarnaast zijn via hygiënecodes voedselveiligheidssystemen in
verwerkende bedrijven én de primaire
sector geïntroduceerd, zodat bedrijven

efficiënt invulling kunnen geven aan
voedselveiligheids-voorschriften. 
Via de kwaliteitsregeling IKB in de kalversector wordt continu gestreefd naar
verdere verbetering van de kwaliteit van de
productie en producten. Voor de kalver-,
runder- en varkenssector zijn ‘masterplannen’ ontwikkeld (inclusief onderzoek),
gericht op verantwoord gebruik van
antibiotica.
Daarnaast wordt onderzoek naar antibioticaresistentie gefinancierd om ontbrekende
kennis te ontwikkelen. Deze kennis komt
vervolgens beschikbaar voor de sector.

Effect van het beleid
Het PVV kent voor de varkenssector een
monitoringsplicht op Salmonella. Een
Europese studie bij vleesvarkens heeft aangetoond dat Nederland op karkasniveau tot de
best scorende landen in de EU behoort.
Via de monitoring op kritische stoffen
geeft het bedrijfsleven zelf garanties aan
de consumenten over de voedselveiligheid
van de producten. Geconstateerde overtredingen, namelijk het aantreffen van deze
kritische stoffen, worden namens de voorzitter van het PVV aan de overheid (AID)
gemeld. De overige verplichtingen uit de
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Toekomstig beleid
De monitoringsvoorschriften voor
Salmonella in de varkenssector zijn in 2009
geëvalueerd. De monitoring op kritische
stoffen in de varkenssector is uitgebreid
met de slachterijsector. De nieuwe verordening is per 2010 van kracht geworden. 
Vanaf 2011 moeten veehouders die niet aan
een kwaliteitssysteem deelnemen zich voor
de monitoring actief melden bij het PVV voor
de basismonitoring, waarbij handhaving via
het PVV plaatsvindt. Deze inzet op monitoring kritische stoffen in de varkens- en kalversector moet leiden tot nog meer bewustzijn
bij de veehouders en zal worden voortgezet. 
De verordeningen voor slachting, weging en
classificatie worden in 2011 geëvalueerd. 
Het beleid bij IKB Kalf – een continu streven
naar verdere kwaliteitsverbetering – wordt
ongewijzigd voortgezet. De aanpak zoals
vastgelegd in de masterplannen - gericht op
een verantwoord antibioticagebruik - wordt
eveneens voortgezet.

regelgeving worden door het schap zelf op
naleving gecontroleerd en waar nodig via
tuchtrecht gehandhaafd.
De voorschriften voor SWC functioneren
naar tevredenheid en zorgen voor eerlijke
concurrentie tussen slachterijen en een
juiste afrekening van de geleverde dieren. 
De deelname aan de kwaliteitsregelingen is
groot en heeft een positieve uitstraling voor
de sector. De resultaten van de masterplannen antibiotica worden de komende
jaren zichtbaar. Ondertussen groeit het
bewustzijn bij de veehouders.

Voedselveiligheid
Voor de veehouderij ontwikkelt en beheert
het PVV programma's ter bestrijding,
beheersing en monitoring van bacteriële
besmettingen, zoönosen, milieucontaminanten en kritische stoffen. Verder is het
PVV betrokken bij onderzoek naar mogelijke
nieuwe risico’s. Voor de verwerkende industrie zijn met bedrijven en overheid voedselveiligheidssystemen ontwikkeld op basis
van HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points). Zo kunnen bedrijven efficiënt invulling geven aan wettelijke eisen op het vlak
van voedselveiligheid. Ditzelfde gebeurt ook
bij de bedrijven in de primaire sector. De
systemen, ook wel ‘Gidsen voor de goede
praktijk’ of ‘hygiënecodes’ genoemd, zijn
toegesneden op de specifieke situatie van
betreffende bedrijven of sectoren. 
Monitoring kritische stoffen (MKS)
In de kalver- en varkenssector bestaan auto-
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nome PVV-verordeningen om het gebruik
van kritische stoffen, zoals bijvoorbeeld
diergeneesmiddelen, te kunnen volgen. De
verordening ‘Monitoring Kritische Stoffen’
zorgt dat niet-deelnemers aan kwaliteitssystemen zich actief moeten melden bij
het productschap voor de basismonitoring. 
Wordt niet deelgenomen aan de monitoring, dan volgt een verbod op afvoer
van varkens of kalveren van het bedrijf. 
Het productschap is zelf verantwoordelijk
voor de handhaving. Vanaf 2011 wordt is
de monitoringsverplichting bij de be- en
verwerkers voor vlees ingevoerd. 
Wetenschappelijke Raad
Voor zowel de varkens- als de kalversector
is een Wetenschappelijke Raad respectievelijk een Commissie van Deskundigen
ingericht. Deze hebben tot doel een jaarlijks
monitoringsprogramma voor betrokken
sectoren te ontwikkelen en de resultaten uit
de monitoring te betrekken bij het opstellen
van het monitoringsprogramma voor een
volgend jaar. De raad en commissie bestaan
uit wetenschappers en vertegenwoordigers
van erkende zelfcontrolesystemen en het
PVV. Ze beschikken over een eigen budget
en kunnen besluiten additioneel onderzoek
uit te voeren. Inmiddels zijn voor varkens
en kalveren in 2010 risicoanalyses geactualiseerd en plannen voor de monitoring op
verboden stoffen voor 2011 uitgewerkt. 
Varkenssector

Niet IKB-gecertificeerde varkenshouders
die zich niet hebben aangemeld voor de
basismonitoring, worden –naar aanleiding van controles door toezichthouder
Controlebureau Dierlijke sectoren (CBD)tuchtrechtelijk vervolgd. Dit leidt bij alle
varkenshouders die benaderd worden
alsnog tot actie. Op basis van praktijksignalen is in de varkenssector een alternatief
ontwikkeld waarmee be- en verwerkers
kunnen voldoen aan de verplichtingen. De
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aanpassing is eind 2010 in de regelgeving
opgenomen. 
Kalversector

Met het ministerie van EL&I en Dienst
Regelingen werd begin 2010 overlegd over
aanlevering van een adequaat bestand van
kalverhouders voor de MKS-handhaving. 
Eind 2010 kon de handhaving vanuit PVV
op de registratieverplichting van kalverhouders starten. Het PVV-bestuur heeft
het MKS-programma met controle en
analysewerkzaamheden voor 2011 van de
Commissie van Deskundigen goedgekeurd. 
EU-Hygiëneverordeningen
De Europese hygiëneverordeningen die
in 2006 zijn ingegaan, leidden in verschillende delen van de sectoren tot aanpassing
van de werkwijze en tot uitbreiding van de
verplichtingen. Zo is in de periode van 2006
– 2011 geleidelijk de zogenaamde voedselketeninformatie (VKI) in alle sectoren
ingevoerd. Daarnaast worden door het PVV
hygiënecodes voor alle schakels ontwikkeld
of aangepast. De EU-hygiëneverordeningen
bieden de mogelijkheid om via ‘Gidsen voor
goede praktijk’ of ‘Hygiënecodes’ invulling
te geven aan de vereisten van de verordeningen voor de primaire sector (veehouders)
en voor de verwerkende industrie. Bijna
alle sectoren hebben de productschappen
verzocht deze codes te ontwikkelen. 
Begin 2010 is de hygiënecode voor de
rundveehouders en de kalverhouders
aangeboden aan de Minister van EL&I. 
Voor de kalversector zijn de eisen uit de
hygiënecode onderdeel van IKB. Beide
codes hebben eind 2010 de goedkeuring
verkregen van het ministerie en zijn in
gebruik genomen. Ze zijn te vinden op de
website van het PVV. 
In 2010 is overlegd over de te formuleren hygiënecode voor de schapen- en
geitenslachterij. Overeengekomen is dat

het concept in 2011 wordt aangepast aan
de veranderingen in identificatie en registratie en voedselketeninformatie. Voor
de hygiënecode varkensslachterijen loopt
nog discussie over technische aspecten van
salmonellaonderzoek in de slachterij. 
Voedselketeninformatie (VKI)
Voor de Europese Hygiëneverordeningen
moeten veehouders te slachten dieren
voorzien van voedselketeninformatie (VKI). 
Vanaf 2010 is VKI voor alle dierlijke sectoren
ingevoerd.

Varkenssector

In de varkenssector is in 2010 invulling
gegeven aan de verplichting om gegevens
voor de aankomst van de dieren beschikbaar te hebben. Omdat de IKB-systemen
hierbij een belangrijke rol spelen, is
samen met de VWA overlegd met De
Groene Belangenbehartiger (DGB) en het
Controle Bureau Dierlijke sectoren (CBD),
om na te gaan hoe de VKI-informatie via
de IKB-databanken beschikbaar komt. 
Inmiddels is overeenstemming bereikt over
de exacte rol van de IKB-systemen in de
overdracht van VKI.

Kalver- en rundersector

Voor de rundersector ging in 2010 het
systeem InfoRund van start, waarmee rundveehouders via computer of telefoon de
vereiste gegevens in een centrale databank
kunnen zetten. Slachterijen kunnen deze
gegevens voor aankomst van de dieren
raadplegen. 
In 2010 besteedde het PVV veel tijd aan
informatievoorziening voor veehouders
en slachterijen over dit systeem, zowel
collectief, via de PVV-nieuwsbrieven, als
individueel, om problemen op te lossen. 
Voor runder- en kalverslachterijen is op
verzoek een voorbeeldprotocol opgesteld
dat aangeeft hoe de VKI door slachterijen
in het slachtproces gebruikt kan worden. 

Schapen- en geitensector

Ook in de schapen- en geitensector is
voedselketeninformatie ingevoerd. Met
financiële ondersteuning van het PVV kon
in juli 2010 de elektronische databank
InfoSchaap/InfoGeit van start gaan. Tijdens
regionale voorlichtingsavonden werden
schapenhouders geïnformeerd.
Eind 2010 meldden al veel schapen- en
geitenhouders hun VKI via de databank. 
Het opvragen van de informatie uit de databank door verzamelplaatsen en slachterijen
bleef achter bij de verwachtingen. Eind
2010 zijn voorbereidingen getroffen voor
een voorlichtingstraject, om het opvragen
van elektronische informatie te stimuleren.
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Zoönosen
In het kader van voedselveiligheid wordt
veel aandacht besteed aan zoönosen,
ziektes die van dier op mens overgedragen
kunnen worden. Het PVV participeerde in
2010 in het EMZ0-project met de ministeries van VWS en EL&I. Daarnaast is een
aanpak ontwikkeld voor het beheersen
van salmonellose in de varkenssector. Ook
worden onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd.
Salmonella varkens

Begin 2010 is volgens plan gestart met de
controle op de naleving van de Salmonellamonitoringsplicht van zowel IKB- als nietIKB deelnemers. In 2010 zijn bedrijven die
niet aan de monitoringsplicht voldeden in
kaart gebracht en gevraagd dit alsnog te
doen. In 2011 zullen de eerste bedrijven die
niet aan de verplichting voldoen tuchtrechtelijk worden vervolgd.
Europese doelstellingen
salmonellabeheersing

De Europese Commissie komt in 2011 met
nieuwe voorstellen over de bestrijding van
salmonella in de varkenssector. Het PVV
is één van de aanjagers van een Europees
platform (Safe Pork Europe) waaraan
organisaties uit een groot aantal lidstaten

deelnemen. Safe Pork Europe pleit voor
een flexibele aanpak om Salmonella te
bestrijden. Het advies aan de Europese
Commissie is de doelen vast te stellen op
slachterijniveau, waarbij elke slachterij
vervolgens een eigen aanpak kan kiezen
om de gestelde doelstelling te halen.
Het PVV overlegde in 2010 met het ministerie EL&I over de Nederlandse inzet tijdens
de aanstaande discussie in de technische
Commissiewerkgroepen van de EU, tegen
de achtergrond van de Nederlandse
aanpak. 
Uit Europese kosten-batenstudie bleek
dat op het gebied van salmonella bij
vleesvarkens en zeugenbedrijven maar
weinig maatregelen een positieve kostenbaten opbrengst leveren. Een intensievere monitoring inclusief een helpdesk
waar varkenshouders terecht kunnen,
leek wel een beperkt positief resultaat te
leveren. Ook bleek het van belang een
Salmonellabesmetting op het varkensbedrijf
en in de slachterij (wachtruimte) gericht aan
te pakken door een effectieve reiniging en
ontsmetting.
Masterplannen antibiotica
De toenemende resistentie van bepaalde
bacteriën tegen antibiotica geeft zorgen
voor de toekomst, zowel in de veterinaire
als in de humane gezondheidssector. De
Nederlandse vee- en vleessectoren willen
op verantwoorde wijze omgaan met het
gebruik van diergeneesmiddelen en antibiotica om zo de resistentieontwikkeling te
kunnen beheersen. 
De veehouderijsector en de overheid
hebben samen een convenant antibioticaresistentie dierhouderij opgesteld. De
masterplannen voor de kalver-, runder- en
varkenssector zijn onderdeel van het convenant. Hierin staan afspraken over de wijze
waarop de problematiek in deze sectoren
wordt aangepakt. Het omvat concrete
stappen om het gebruik van antibiotica te
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minimaliseren en resistentie te voorkomen. 
Een verantwoord antibioticagebruik is het
uitgangspunt. De overheid ondersteunt de
aanpak. 
SDA

In 2010 is een onafhankelijke Stichting
Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA) opgericht, die vanaf 1 januari 2011 actief is. 
De SDA toetst het gebruik van antibiotica
en ontwikkelt nieuwe, strengere, normen
voor gebruik. De SDA, die financieel wordt
ondersteund door het ministerie van EL&I,
rapporteert aan de overheid of de doelstellingen worden gerealiseerd. Ook spreekt de
SDA dierenartsen die veel voorschrijven aan
op hun gedrag.
Antibiotica kalversector

Voor de kalversector zijn voorschriften voor
een correct gebruik en registratie van diergeneesmiddelen opgenomen in de regeling IKB Vleeskalveren. Daarbij is voor IKB
Vleeskalveren een bedrijfsgezondheidsplan
met checklist en een bedrijfsbehandelplan
ontwikkeld voor dierenartsen en veehouders. Controle op de naleving van de
IKB-regeling wordt uitgevoerd door de SKV.
Voor het masterplan wordt het verbruik
van antibiotica op circa 200 kalverbedrijven
gemonitord door het LEI. Hiervoor zijn in
2010 nieuwe startbedrijven in de rosésector geworven. De resultaten voor 2007
en 2008 zijn begin 2e kwartaal in MARAN
gepubliceerd. Hiermee maken de antibioticagebruikscijfers van de kalversector voor
het eerst onderdeel uit van de MARANrapportage. Eind 2010 zijn ook alle gegevens
over 2009 verzameld. Deze zullen begin
2011 in de MARAN-rapportage worden
opgenomen. Het antibioticagebruik laat over
deze periode een duidelijke afname zien.
In het kader van het Masterplan werd
in 2010 een folder verantwoord diergeneesmiddelengebruik uitgegeven. Deze is
door dierenartsen verspreid onder kalver-
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houders. Tevens is vanuit de Stuurgroep
Antibioticaresistentie in de Dierhouderij
een folder uitgebracht die ingaat op het
belang van verantwoord en transparant
antibioticagebruik
Onderzoeken

Eind 2008 is in het kader van het
Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica in
de kalversector begonnen met onderzoek
en de mogelijkheden om in te grijpen bij
resistentieontwikkeling. In 2009 en 2010
waren onderzoeken naar resistentiemechanismen en beheersingsstrategieën gericht
op het verkrijgen van inzicht in goede
bemonstering, om de resistentieontwikkeling binnen stallen en dieren goed te
kunnen volgen en weergeven. In een voorstudie is de ontwikkelde bemonsterstrategie
op een drietal kalverbedrijven toegepast. 
De resultaten van de voorstudie worden in
2011 gebruikt bij de opzet van een proef
naar resistentie ontwikkeling bij kalveren
in een gecontroleerde omgeving. De resultaten daarvan komen naar verwachting in
2012 beschikbaar. 
Database antibioticagebruik

Sinds juli 2010 wordt een sectorale, centrale
database ‘INFOKALF’ gevuld met gegevens over antibioticagebruik door dieren-

artsen. De informatie wordt gebruikt voor
periodieke rapportages en de berekening
van dier-dagdoseringen. In 2010 bleef
aanlevering van de gegevens achter bij de
verwachtingen. Tussentijds is overlegd met
de KNMvD over aanvullende ondersteuning
om de aanlevering vanuit de dierenartsen
te bevorderen. Uiterlijk begin 2011 moeten
IKB-dierenartsen in de kalversector de
gevraagde informatie aanleveren.
In de eerste helft van 2010 stond een
bijdrageregeling open voor de aanschaf
van software op individuele kalverbedrijven
ter registratie van het diergeneesmiddelengebruik. De regelgeving en aanvraagformulieren zijn gepubliceerd op de website
van het PVV en kenbaar gemaakt in IKB
Nieuwsbrieven. In totaal is aan 400 kalverhouders een bijdrage toegekend. De regeling is gesloten en financieel afgerond met
het ministerie van EL&I.
Antibiotica rundersector
In de rundersector is een plan van aanpak
ontwikkeld. Dat plan zich enerzijds richt op
de melkleverende bedrijven, die voor het
overgrote deel deelnemen aan de zuivelkwalititeitssystemen en anderzijds op de
niet-melkleverende bedrijven. Deze laatste
categorie kent geen kwaliteitssysteem
waaraan grotere groepen rundveehouders

deelnemen. Met de rundersector zijn mogelijkheden geïnventariseerd om te komen tot
een kwaliteitssystematiek voor ook deze
groep bedrijven en is uitgebreid gesproken
over de vorming van een centrale database
voor de rundersector met betrekking tot
het gebruik van diergeneesmiddelen.
Antibiotica varkenssector
Ook de varkenssector heeft een Masterplan
antibiotica ontwikkeld. Uitgangspunt is een
verantwoord antibiotica gebruik. De sector
is in 2010 voortvarend met deze stappen
aan de slag gegaan. De sector is overtuigd
dat de voorgenomen maatregelen tot forse
reductie zullen leiden. Of dit uiteindelijk
meer of minder dan 50% in 2013 zal zijn,
zoals opgelegd door EL&I, is op voorhand
niet aan te geven. 
De termijn waarbinnen de doelstellingen
bereikt moeten zijn, is erg kort. Daarom
is een aangescherpt pakket ontwikkeld gericht op maatregelen die snel te
realiseren zijn en waarmee ‘de grootste
stappen’ kunnen worden gezet. Zo is een
centrale database voor registratie van het
antibioticagebruik opgezet. 
Om varkenshouders te motiveren hun antibioticagebruik te verlagen worden ze ingedeeld in categorieën van weinig tot veel
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individuele behandeling van dieren in plaats
van het toepassen van groepsbehandeling.

gebruik. Daarnaast wordt ingezet op het:
(1) verminderen of totaal achterwege laten
van koppelbehandelingen;
(2) verhogen van het zinkgehalte (positief
effect op de darmgezondheid) in speenvoeders wat zal leiden tot een substantiële
reductie van antibiotica;
(3) het versneld beëindigen van de inzet van
medicinaal voer met antibiotica. 
Verder wordt versneld een gecoördineerde
aanpak van PRRS ingezet. Varkens die
besmet zijn met PRRS hebben veelal een
verminderde weerstand, als gevolg waarvan
ze vatbaarder worden voor secundaire
bacteriële infecties. Tot nog toe worden
in de praktijk dan antibiotica ingezet, wat
nu door de nieuwe aanpak drastisch moet
verminderen. 
MRSA Kalveren
In 2010 is de voorstudie voor het vervolgonderzoek naar interventiemaatregelen
tegen MRSA nagenoeg afgerond. De resultaten zijn gebruikt bij het opstellen van een
onderzoek naar interventiemaatregelen
op kalverbedrijven dat eind 2010 startte. 
In het onderzoek wordt gewerkt met het
toepassen van professionele reiniging en
ontsmetting en werkwijze voor antibiotica
waarin bij aanvang wordt gewerkt met

MRSA varkens
In de varkenssector loopt met betrekking
tot MRSA een door het PVV gefinancierd
project: ‘Bactopath’. Het PVV coördineert
de afstemming met de uitvoerende partijen. 
In 2010 is gestart met het meten van
effecten van de inzet van fagen op de
besmettingsdruk van MRSA. Faagtherapie
kan dienen als alternatief voor antibiotica. 
Bacteriofagen, kortweg fagen, zijn kleine
virussen die heel specifiek alleen bepaalde
bacteriën doden. 
In 2010 zijn de laatste voorbereidingen
getroffen voor het meten van interventies
op praktijkbedrijven. Daarnaast neemt het
PVV voor het onderdeel MRSA deel aan
het Euregioproject: een grensoverschrijdend project met daarin onderzoek en
kennisuitwisseling op diverse thema’s. Er
wordt op toegezien dat nauwe afstemming en kennisuitwisseling plaatsvindt
tussen beide projecten. Omdat MRSA hoog
op de beleidsagenda staat en regelmatig
aandacht krijgt in de media, verzorgt het
PVV achtergrondinformatie voor sectorgenoten. Daarnaast stemt het PVV relevante
zaken met de sector af.
Kwaliteit
Het waarborgen van een optimale kwaliteit van vlees in alle schakels van de keten
is een belangrijk doel van het PVV. Het
Nederlandse bedrijfsleven heeft Integrale
Keten Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld om garanties te kunnen geven over de
kwaliteit, herkomst en manier van produceren. IKB-producten komen van bedrijven
en slachterijen waar (onafhankelijke)
controle is op veevoer, medicijngebruik,
welzijnsregels en hygiëne. Iedereen in de
productieketen kan vrijwillig deelnemen. 
Pluspunten van IKB zijn de garanties
voor de consument, de versterking van
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de concurrentiepositie van de bedrijven
en de verbetering van het imago van de
bedrijfstak. 
Het PVV heeft de bestaande regelingen
voor Integrale Keten Beheersing in de
kalversector in 2010 verder verbeterd. 
Daarnaast is inbreng geleverd in de
discussie over het GlobalGAP systeem,
om te bereiken dat de IKB-voorschriften
de basis kunnen vormen van dit mondiale
systeem. 
IKB-regelingen
IKB Vleeskalveren

In 2010 is de regeling IKB Vleeskalveren
verder uitgebreid. Ter ondersteuning van
het Masterplan Antibiotica is medio 2010
de centrale database Infokalf opgenomen in
de regeling IKB Vleeskalveren. Dit betekent
dat de dierenartsen die deelnemen aan IKB
Vleeskalveren gegevens over het gebruik
van diergeneesmiddelen moeten aanleveren
bij deze database. Binnen IKB Vleeskalveren
zijn de kalverhouders overgegaan naar
het registreren van de behandelingen van
kalveren met diergeneesmiddelen vanaf de
eerste dag na de opzet. Voor de dierenartsen is in 2010 gewerkt aan het opstellen
van een sanctiereglement. Dit reglement zal
met ingang van 1 januari 2011 in werking
treden. 
Sinds 1 september 2010 mogen kalverhouders binnen IKB Vleeskalveren alleen
kalveren van buitenlandse herkomst
ontvangen die zijn aangemeld bij de database GTSKV. Hierdoor kunnen vleeskalveren
die worden geïmporteerd gedurende het
internationale transport vanaf de laadlocatie
in het land van oorsprong tot en met de
loslocatie in Nederland worden getraceerd. 
Hierdoor kunnen snel maatregelen worden
getroffen wanneer er sprake is van een
uitbraak van een besmettelijke dierziekte. 
Met betrekking tot diervervoer is eind 2010
ook in IKB Vleeskalveren opgenomen dat
kalverhouders bij de aan- of afvoer van hun
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dieren gebruik moeten maken van transporteurs die zijn gecertificeerd voor de kwaliteitsregelingen QLL, Dierwaardig Vervoer of
Veetrans. 

de juiste wijze worden afgerekend. De
kwaliteit van de uitvoering van de classificatie wordt bewaakt door de Commissie
Kwaliteitsbewaking Classificatie (CKC). 

IKB Scharrelvarkens

In Brussel is met experts uit verschillende
lidstaten gesproken over het toezicht op
de classificatie en ontwikkelingen op het
gebied van runder- en varkensclassificatie. 
De reguliere controles op naleving van
slachting- en wegingsvoorschriften – zowel
technisch als administratief – zijn door het
CBS gerapporteerd aan het PVV. Waar
nodig is naar aanleiding van de rapportages
actie ondernomen. 
In 2010 heeft wederom overleg plaatsgevonden over het invoeren van een controle
op slachting en weging bij slachterijen die
op jaarbasis gemiddeld minder dan 75
runderen per week slachten. In gezamenlijk
overleg is besloten om voorlopig af te zien
van een verlaging van de ondergrens. 

De IKB Scharrelvarkensregeling is een
regeling van het PVV die beheerd wordt
door Producert. De laatste jaren stijgt
de vraag naar scharrelvlees. Veel van het
scharrelvarkensvlees komt uit Engeland. 
Dit was een reden om de regeling in 2010
tegen het licht te houden. Met vertegenwoordigers uit de sector is afgesproken
de mogelijkheden van het promoten van
het Nederlandse scharrelvarkensvlees te
onderzoeken. Met de Dierenbescherming
is gesproken over de mogelijkheid van het
toekennen van het Beter Leven Kenmerk
aan het Nederlandse scharrelvarkensvlees. 
Slagerijen hebben aangegeven voorstander
te zijn van het gebruik van een keurmerk. 
Hierop heeft de sector besloten te inventariseren of het Nederlandse scharrelvarkensvlees in aanmerking komt voor één, twee
of drie sterren, waarbij onder andere wordt
gekeken naar de huisvesting en speenleeftijd van de scharrelvarkens.
Slachting, weging en classificatie (runderen,
kalveren en varkens)
Het slachten, wegen en classificeren van
runderen, kalveren en varkens is gebonden
aan regels, die deels voortkomen uit
Europese regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in PVV-verordeningen. In opdracht
van het PVV houdt het Centraal Bureau
Slachtveediensten (BV CBS) toezicht op de
slachting en weging en voert het de classificatie uit. Verder voert het CBS administratieve controles uit op de communicatie van
gewicht- en classificatiegegevens richting
de leveranciers van de dieren. Zo wordt
oneerlijke concurrentie tussen slachterijen
tegen gegaan en heeft de handelaar of
veehouder zekerheid dat zijn dieren op

Kleurclassificatie vleeskalveren

In 2009 is samen met de sector en het CBS
gewerkt aan optimalisatie van de kleurclassificatie. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw algoritme ter bepaling
van de kleurklasse, dat per januari 2011
wordt ingevoerd.
Vervanging HGP

Voor het bepalen van het magervleespercentage van varkens wordt in Nederland
gebruik gemaakt van het prikpistool
‘HGP2’. De HGP2 wordt echter niet langer
geleverd en onderhouden door de leverancier. In 2009 is reeds gestart met het treffen
van voorbereidingen voor een uitsnijproef,
die noodzakelijk is om goedkeuring te
krijgen in Brussel voor het in gebruik
nemen van nieuwe classificatieapparatuur. 
In augustus 2010 is de uitsnijproef uiteindelijk van start gegaan. Begin 2011 wordt
het project afgerond en wordt de geteste
apparatuur in Brussel ter goedkeuring voor-

gelegd. Daarna volgt een besluit over de
vervanging van de classificatie apparatuur. 
Destructie
De overheid is per januari 2010 gestopt
met de medefinanciering van de kosten
voor het transport en de verwerking van
kadavers. Vanuit het bedrijfsleven is daartegen bezwaar aangetekend. Overleg met
het ministerie van EL&I heeft er in geresulteerd dat in een werkgroep met Rendac
gesproken is over de tarievenstructuur voor
het ophalen van kadavers in 2011. Deze
werkgroep is gekomen tot tariefvoorstellen
van Rendac waarbij rekening is gehouden
met een aantal wensen van de sector. 
Zo zijn efficiëntieprikkels ingebouwd in
de ophaalsystematiek van kadavers. De
tarieven voor 2011 zijn aanzienlijk verlaagd
ten opzichte van de tarieven van 2010,
uitgezonderd die voor incidentele aanbieders. De kosten voor de eerste zeven stops
zijn verhoogd, door een meer evenredige
toerekening van vaste, logistieke kosten
over alle ophaaladressen. 
Medebewindstaken
Fokkerij
Het PVV voert fokkerijbeleid uit in medebewind. Dit betreft het erkennen van en
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verzwaring met zich meebrengt. Het PVV
organiseerde in 2010 twee bijeenkomsten
waar een groot deel van de fokkerij- en
koepelorganisaties aanwezig was. 
Initiatiefgroep Duurzame fokkerij

het toezicht houden op fokkerijorganisaties en de afstemming met de Europese
Commissie. 
Herziening fokkerij regelgeving

Het PVV werkte in 2010 aan een herziening
van de fokkerijregelgeving voor erkenning
en het toezicht daarop. De toepassing van
de fokkerijregelgeving in de praktijk gaf
aanleiding de regelgeving voor de runder-,
varkens-, schapen-, geiten- en paardensector tegen het licht te houden. Naast
interpretatieverschillen over de regelgeving,
leken ook de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de
betrokken partijen, zoals het PVV, EL&I, de
stamboeken en andere in de zin van het
Fokkerijbesluit erkende instellingen, niet
helder. Ook bleek dat behoefte bestaat aan
verscherping van het toezicht. 
De aanpassingsvoorstellen zijn besproken
met een groot aantal fokkerijorganisaties
uit de diverse sectoren, in de adviescommissies van het PVV en met foktechnici. Op
basis van deze gesprekken is de regelgeving
vormgegeven en vastgesteld. 
In overleg met de sector is voor de
schapen- en geitenfokkerij nieuwe regelgeving opgesteld die handhaafbaar is voor
het productschap en uitvoerbaar is voor
de organisaties, zonder dat dit een lasten-

In 2010 is een Initiatiefgroep Duurzame
fokkerij opgericht, als informatie-uitwisselingsplatform voor het ministerie van EL&I,
onderzoekers en de fokkerijsector. Het PVV
voert het secretariaat. Doelstelling van de
Initiatiefgroep is het signaleren, initiëren
en aandragen van mogelijke bijdragen
van de fokkerij aan de ‘Uitvoeringsagenda
Duurzame Veehouderij’. De fokkerij wil
zo bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken bij de productie
van voedsel door landbouwhuisdieren. 
De Initiatiefgroep laat een vertrekdocument opstellen waaruit moet blijken
welke bijdrage fokkerij kan leveren aan
verduurzamingonderwerpen.
Toezicht op paardenstamboeken

In Nederland zijn 30 erkende fokkerijorganisaties voor de paardenstamboeken. Twee
stamboeken dienden in 2010 een erkenningsaanvraag in die door de Commissie
Erkenning en Toezicht Paardenfokkerij (ETP)
beoordeeld zijn. Eén stamboek ontving een
negatieve beslissing van de commissie en is
een bezwaarprocedure gestart. 
De toezichtsrapportages van alle 30 stamboeken zijn in 2010 goedgekeurd. Eén
erkende organisatie overwoog in 2010 de
erkenning terug te geven om een interne
discussies tussen het stichtingsbestuur en
de donateurs op te lossen. 
De mogelijkheid voor een organisatie tot
het uitgeven van paardenpaspoorten is
echter gekoppeld aan die erkenning. Het
PVV zal daarom begin 2011 met de organisatie in gesprek gaan om het belang van
het behoud van de erkenning duidelijk te
maken. 
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Toezicht op rundveestamboeken

Een deel van de fokkerijorganisaties heeft in
2010 aangegeven verder te willen met een
nieuwe organisatie voor fokwaardeschatting en heeft een aanvraag voor erkenning
ingediend. Voor twee van de acht erkende
rundveestamboeken wordt in 2011 onderzocht of ze aan de nog erkenningsvoorwaarden voldoen. 
Toezicht op varkensstamboeken

In Nederland zijn vijf erkende fokkerijorganisaties voor de varkensstamboeken. 
Gebleken is dat slechts drie organisaties
werkelijk actief zijn. Deze drie actieve
fokkerijorganisaties zijn benaderd om het
toezicht op te pakken aan de hand van de
nieuwe regelgeving. Met twee van deze
organisaties is een gesprek geweest. 
Toezicht op schapen stamboeken

Voor kleine herkauwers zijn ongeveer 30
fokkerijorganisaties in Nederland erkend. 
In 2010 is geconstateerd dat niet alle organisaties de toezichtsrapportage volledig
invullen. Bovendien ontbreekt van sommige
organisaties de rapportage. De organisaties
is gemeld dat ze niet volledig zijn geweest. 
De stamboeken zijn in het tweede kwartaal van 2010 verzocht om de ontbrekende
rapportages toe te sturen. Na inwerkingtreding van nieuwe regelgeving volgen
sancties. 
Certificering Hengstenhouderij

De certificeringsregeling wordt beheerd
door het PVV. Het Centrum voor
Bedrijfsdiensten (CBD) controleert of de
voorschriften van de regeling worden
nageleefd en rapporteert aan het PVV. 
Na beoordeling van de rapporten door
de onafhankelijke Beoordelingscommissie
is waar nodig actie ondernomen. Van
enkele deelnemers die in 2010 niet aan de
voorschriften voldeden is het certificaat
ingetrokken.
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Diergezondheid en welzijn
Alle schakels in een productiekolom hebben baat bij
gezonde dieren. Een gezonde veestapel is in het belang
van bedrijfsleven én maatschappij. Met oog op de afzet
moeten dieren vrij zijn van (handelsbelemmerende)
ziekten. Daarnaast draagt een goede gezondheidsstatus
bij aan het welzijn van de dieren zelf. Omdat
niet elke ziekte op bedrijfsniveau kan worden
aangepakt, is collectieve bestrijding en preventieve
gezondheidszorg van ziekten nodig. Daarom subsidieert
het PVV de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) om
monitoringsprogramma’s uit te voeren en worden
onderzoeksprojecten gefinancierd. Bovendien wordt
geld uitgetrokken voor het Diergezondheidsfonds (DGF).

Beleid diergezondheid en welzijn
In het diergezondheidsbeleid staat de
preventie van dierziekten centraal. Daar
waar er toch sprake is van een dierziekte,
is het van belang dat de mogelijkheden
benut worden om deze ziekte snel op te
sporen en de juiste maatregelen te nemen. 
Dierziektebestrijding, zover het bestrijdingsplichtige dierziekten betreft, is een taak van
de overheid. 
Preventie van dierziekten is in eerste
instantie een verantwoordelijkheid van de
individuele ondernemer in de sector. Dit is
echter in veel gevallen niet toereikend. Via

private kwaliteitssystemen of door regelgeving kan een voldoende niveau bereikt
worden. Daar waar de overheid regelgeving
met betrekking tot preventie afbouwt, vindt
analyse plaats of de sector zelf via kwaliteitssystemen of regelgeving zelf maatregelen moet nemen. Tot slot moet dit alles
worden gezien in het licht van de Europese
ontwikkelingen op dit vlak. De Commissie
werkt aan een nieuwe kaderwetgeving
voor diergezondheid. Daarnaast wordt de
komende jaren vooruitgang verwacht op
belangrijke dossiers als ‘de financiering van
dierziektebestrijding’ en ‘vaccinatie’. 

Het welzijnsbeleid voor de kalversector is
erop gericht de sector te ondersteunen en  
aantoonbaar te maken dat wordt voldaan
aan de wensen van de maatschappij ten
aanzien van dierenwelzijn. De Nederlandse
kalversector wil haar ‘licence to produce’
behouden binnen economische randvoorwaarden en een ‘level playing field’. De
sector wil waar mogelijk een voorlopersrol
vervullen, zoals dat al eerder gebeurde toen
de Nederlandse kalversector als eerste in
Europa overging op groepshuisvesting.
In aansluiting daarop is het beleid van het
PVV erop gericht te zorgen dat ook de
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concurrerende lidstaten meelopen in de
welzijnsontwikkelingen en dat er een breder
front wordt gecreëerd om welzijnsmaatregelen ook in EU-regelgeving in te bedden. 
Daarnaast heeft de sector nationale regels
ten aanzien van welzijn opgenomen in het
eigen IKB-kwaliteitsprogramma.
In de varkenssector nemen de private organisaties het voortouw waar het gaat om
ontwikkelingen op het gebied van welzijn. 
Het beleid van het productschap is erop
gericht te faciliteren en te ondersteunen
waar nodig of gevraagd. Zo is het PVV
medefinancier van een meerjarenproject

om het stoppen met castreren van beerbiggen mogelijk te maken. Daarnaast
financiert het PVV een project om het
aantal lichamelijke ingrepen bij zeugen te
verkleinen.
Effect van het beleid
Bij het diergezondheidsbeleid is het van
belang dat eventuele afwijkingen snel
opgespoord worden. Daartoe bestaan er
verschillende monitoringsinstrumenten. 
De afgelopen jaren heeft dit geleid tot
diverse preventiemodules in bestaande
IKB-systemen en het overnemen van
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de regelgeving met betrekking tot de
contactstructuur in de varkenshouderij in
de PVV-Verordening Varkensleveringen. 
Het PVV speelt hierbij een rol als
regelgever. 
Veehouders zijn op basis van de regelgeving verplicht via bloedanalyses een aantal
besmettelijke dierziekten te monitoren. 
Ook als financier speelt het schap een rol
bij monitoring. In alle sectoren wordt de
helft van de collectieve monitoringskosten
van GD gefinancierd door het PVV. Daarbij
is het van belang dat de instrumenten
blijven passen bij de ontwikkelingen in
de sectoren. Het PVV heeft om die reden
voorstellen gedaan om deze monitoring
in de varkenshouderij te verbreden naar
de dierenartspraktijken. Deze zijn in 2010
verder uitgewerkt en zullen vanaf 2011
praktijk zijn.
Wat betreft het welzijnsbeleid kalveren
wordt samen met Frankrijk en Italië
gewerkt aan een welzijnsmonitor voor de
kalversector. Doel daarvan is welzijn en
de invulling ervan verder te objectiveren
door te onderzoeken wat de effecten van
huisvesting, klimaat, management op dierniveau zijn. Alle effecten komen bijeen in
de welzijnsmonitor. De kalverhouder krijgt
hiermee een sturingsinstrument in handen
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om het welzijn van de vleeskalveren verder
te verbeteren.
Via de brancheorganisaties werkt de
varkenssector zelf proactief aan een dierwelzijnsniveau dat tegemoetkomt aan de
eisen die vanuit de maatschappij gesteld
worden, zonder de economische randvoorwaarden en de concurrentiepositie uit het
oog te verliezen. Dit komt het draagvlak in
de sector ten goede. 
Toekomstig beleid
Het diergezondheidsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd. Dit is het afgelopen jaar
nog versterkt door de doelstellingen met
betrekking tot antibioticareductie. Zo is in
2010 besloten om de monitoringssystematiek in de varkenshouderij ook verder uit te
breiden door dierenartsen ook diagnoses te
laten registeren. Aan de hand hiervan heeft
de sector hulpmiddelen om te bepalen
in hoeverre er sprake is van een al dan
niet verantwoorde inzet van antibiotica. 
Daarnaast is vanwege het antibioticabeleid,
maar ook vanwege de wens de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector
verder te versterken, besloten om collectief
inspanningen te doen om de aandoening
PRRS in de varkenssector beheersbaar te
krijgen. 
Ten aanzien van dierenwelzijn is de
verwachting in de kalversector dat bij
toekomstige beleidsinitiatieven en onderzoeken meer gebruik gemaakt zal worden
van te meten welzijnseffecten op dierniveau. Het welzijnsbeleid voor varkens wordt,
gezien de werkbaar gebleken rolverdeling
tussen organisaties, ongewijzigd voortgezet. 
Preventieve Diergezondheid
Bij regelgeving gericht op dierziektepreventie, zoals de verzamelregelgeving en de
hygiënevoorschriften, is het verminderen van
veterinaire risico’s een belangrijk aandachtpunt voor de productschappen. Om
draagvlak te houden onder de houders van

dieren en handelaren, moeten maatregelen
praktisch en uitvoerbaar zijn. Voor runderen,
kalveren, varkens en kleine herkauwers
worden monitoringsprogramma’s gefinancierd om goed op de hoogte te zijn van de
diergezondheidsstatus in Nederland.
Basismonitoring gezondheidszorg
In alle sectoren vindt basismonitoring op de
diergezondheid plaats. Doelen van de basismonitor zijn:
• zicht houden op trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de
diergezondheid;
• het opsporen van uitbraken van
bekende aandoeningen die niet endemisch in Nederland voorkomen;
• het opsporen van nog onbekende
aandoeningen.
De GD voert de monitoring uit; de activiteiten worden gefinancierd door het ministerie van EL&I en het productschap. 

Onderzoek varkensgezondheidszorg

Het PVV financiert diverse onderzoeken
op het gebied van varkensgezondheid. 
Deze, overwegend meerjarige onderzoeken
worden begeleid door het PVV en sectorvertegenwoordigers van LTO en NVV. Eind
2010 heeft de Commissie Varkenshouderij
nieuwe projectvoorstellen voor 2011 goedgekeurd. In het hoofdstuk onderzoek wordt
hier nader op ingegaan. 
Ziekte van Aujeszky (ZvA)

Sinds 1 januari 2009 heeft Nederland de

Diergezondheid Varkenssector
GD-basismonitoring, onderdeel Veekijker

De Veekijker is een landelijk monitoringsinstrument om eventuele besmettelijke
dierziekten in een vroeg stadium op te
sporen. Tussen overheid en varkenssector is
afgesproken dat de Veekijker, een belangrijk instrument binnen de basismonitoring
varkensgezondheidszorg, zal worden uitgebreid met informatie van de maandelijkse
bedrijfsbezoeken door dierenartsen. De
commissie Varkenshouderij heeft besloten
om binnen de Veekijkersystematiek ook
ziekteverschijnselen te registreren. Doel
hiervan is om objectieve informatie hierover
te verkrijgen, zodat de sector over informatie beschikt over verantwoord gebruik
van antibiotica. In 2011 zal worden gestart
met vijf dierenartsenpraktijken. Medio 2011
zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt
het traject bepaald hoe het aantal dierenartsen binnen de systematiek verhoogd
kan worden.

zogenaamde 'artikel 10 status' voor de
Ziekte van Aujeszky (ZvA). Dit betekent
dat Nederland officieel vrij is van deze
ziekte zonder dat er gevaccineerd wordt. 
Deze vrij-status biedt veel voordelen voor
de handel met andere vrije lidstaten zoals
Duitsland. Alle bedrijven met fok- en
gebruiksvarkens kunnen nu exporteren
zonder exportonderzoek. In 2010 zijn
wederom trainingen en oefeningen
gehouden om het PVV als bestrijdingsorganisatie scherp te houden hoe om te gaan
met een dreiging of uitbraak van de Ziekte
van Aujeszky. Jaarlijks worden verschil-
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het tuchtrecht opgemaakt. Het aantal overtredingen dat begaan werd, is in de loop
van het jaar sterk afgenomen. In 2011 zal
de handhaving zich ook richten op varkenshouders die vooraf geen transport hebben
aangevraagd als dat wel noodzakelijk was. 
Daarnaast is de VVL aan het einde van 2010
geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgewerkt
in 2011. 
PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome, Abortus Blauw)

lende scenario's voorbereid. Naast interne
medewerkers van het PVV zijn ook externe
organisaties bij de jaarlijkse oefeningen
betrokken.
De OIE Code Commission heeft een voorstel gedaan voor aanpassing van de Health
Codes en daarbij de Europese Commissie
(EC) gevraagd om de aanpassingen in
overweging te nemen. Ook het PVV heeft
de mogelijkheid gekregen commentaar
aan te leveren op het voorstel van de Code
Commission met betrekking tot de Ziekte
van Aujeszky. De EC heeft een gemeenschappelijk standpunt ingenomen en aan
de OIE het voorstel gedaan de aanpassingen door te voeren.
Verordening Varkensleveringen (VVL)

In 2007 droeg het ministerie van Landbouw
de regeling Varkensleveringen (RVL) over
aan het PVV. Deze werd omgezet in
een Verordening (VVL). In 2010 is veel
aandacht besteed aan de naleving van de
VVL. Varkensbedrijven die na de waarschuwingen op het transport document
en een waarschuwingsbrief van het PVV
toch overtredingen in het kader van de
VVL hebben begaan zijn hierover benaderd
door de toezichthouder. Bij deze bedrijven
is een verklaring afgenomen en voor de
meeste ook een berechtingsrapport voor

In het voorjaar van 2010 heeft de
commissie varkenshouderij besloten het
PVV te vragen een landelijke aanpak van
PRRS te coördineren. Doel hiervan is het
terugdringen van PRRS en het bereiken
van een hogere gezondheidsstatus van
de varkenspopulatie in Nederland. Dit zal
de concurrentiepositie van Nederland,
onder andere op de Duitse biggenmarkt,
versterken en de afzetmogelijkheden
voor Nederlands varkensvlees verruimen. 
Bovendien kan door een verbeterde weerstand van de varkens, het antibioticagebruik
verlaagd worden. Er is een werkgroep
ingesteld, die de commissie varkenshouderij
over de aanpak adviseert.
In de zomermaanden heeft het PVV
gesprekken gevoerd met de betrokken
organisaties om de problemen en de mogelijke strategieën te inventariseren.
Op basis hiervan is besloten dat monitoring
van PRRS op varkensbedrijven nodig is, om
in beeld te krijgen hoeveel bedrijven besmet
zijn en hoeveel bedrijven onverdacht. Hierbij
zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij
bestaande monitoringsprogramma’s. Het
is de bedoeling om de monitoring met een
verordening te regelen.
Daarnaast zal door GD en Faculteit
Diergeneeskunde een deskstudie worden
gedaan om in beeld te brengen wat er
bekend is over PRRS. Op basis daarvan zal
een strategie gekozen worden om in een
nog nader te bepalen regio PRRS aan te
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pakken. De resultaten van deze regionale
pilot zullen bepalend zijn voor de besluitvorming over een nationale aanpak.
Brucellose

Brucellose is een zoönose, veroorzaakt door
een bacterie. Nederland is hier vrij van. 
Om deze vrijstatus te kunnen behouden,
is op grond van EU-regels het verplicht om
KI-beren regelmatig te testen. Dieren die in
deze testen positief reageren, kunnen niet
meer voor de dekdienst ingezet worden. 
Deze dieren worden vergoed op basis
van hun slachtwaarde. Omdat de werkelijke waarde hoger is, heeft de commissie
varkenshouderij besloten om in overleg
met het ministerie van EL&I te bezien of
verhoging van deze vergoeding mogelijk
is. Dit heeft er toe geleid dat met terugwerkende kracht positief geteste dieren
vanaf 1 januari 2010 voor een hoger bedrag
vergoed worden.
Blaasjesziekte (SVD)

SVD is een aangifteplichtige dierziekte. 
Uitbraken moeten verplicht bestreden
worden, waarbij ruiming van dieren voorgeschreven is. SVD op zich heeft echter geen
ernstige gevolgen voor de maatschappij of
voor de sector. Reden voor de bestrijdingsplicht is dat SVD uiterlijk moeilijk van Monden Klauwzeer is te onderscheiden. Nu er
echter nieuwe technieken zijn om heel snel
te bepalen of er sprake is van SVD of MKZ
is een bestrijding op basis van grootschalige
ruiming niet langer noodzakelijk volgens de
commissie varkenshouderij. Daarom is een
voorstel geformuleerd om in EU-verband
te pleiten voor het laten vervallen van de
bestrijdingsplicht op basis van ruiming. Wel
is de commissie van mening dat lidstaten de
mogelijkheid moeten hebben om via bloedonderzoek aan te tonen dat de lidstaat vrij
is van de ziekte. Dit is dan ingegeven vanuit
handelseconomische motieven. Via het
ministerie wordt het standpunt ingebracht
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in de discussies over de herziening van het
Europese diergezondheidsbeleid.
Toezicht en handhaving monitoringsplichten

Bij de bouw van een databank voor de
monitoring kritische stoffen (MKS) was
rekening gehouden met uitbreiding van de
databank voor de andere verordeningen
van het PVV. In 2009 is gestart met de
inventarisatie van de wensen om bij het
PVV het toezicht te automatiseren om
effectieve handhaving mogelijk te maken. 
Voor monitoringsplichten die voortkomen
uit PVV-verordeningen met betrekking tot
ZvA, SVD, Klassieke Varkenspest (KVP),
Salmonella en MKS zijn in 2010 varkenshouders aangeschreven die in 2009 geen
of te weinig monsters hadden laten onderzoeken. Veel varkenshouders die de brief
hadden ontvangen, bleken tijdelijk geen
dieren meer te hebben of helemaal gestopt
te zijn met het houden van varkens. Deze
varkenshouders stonden echter nog als
actieve varkenshouder in I&R geregistreerd. Het invullen van de bij de brief
gevoegde formulieren voor het melden van
leegstand en beëindiging van het bedrijf
heeft tot een flinke opschoning van het
I&R-systeem geleid. Het aantal actieve
varkensbedrijven in het I&R-systeem is met
bijna 15% gedaald. De meeste varkenshouders die wel een monitoringsplicht
hadden maar daaraan geen gevolg hadden
gegeven, hebben dit hersteld. Voor de
bedrijven die geen herstel uitvoerden kan
tuchtrecht volgen. Uit de aanschrijving is
ook gebleken dat veel varkenshouders,
exportverzamelplaatsen en slachterijen de
verkeerde meldcode gebruiken. Het PVV
heeft acties uitgezet om duidelijker aan te
geven welke code wanneer gebruikt moet
worden.
Diergezondheid rundersector
In 2010 werden enkele door het PVV
gefinancierde projecten voortgezet. In de

rundersector wordt ernaar gestreefd een
basismonitoring te handhaven en daarnaast aanvullende monitoringsprojecten
te doen, zoals de waarschuwingssystemen
voor leverbot en het project data-analyse. 
Het runderonderzoek wordt uitgevoerd
samen met het Productschap Zuivel (PZ). 
De activiteiten worden aangestuurd door
de Commissie Diergezondheid en Kwaliteit
Runderen (DKR). 
Basismonitor gezondheidszorg runderen

De rapportages van de basismonitor
gezondheidszorg runderen gaven in
2010 een overwegend rustig beeld. Wel
wordt bij import van dieren zo nu en dan
geconstateerd dat ook parasieten mee
geïmporteerd worden. De DKR bezint zich
op mogelijkheden om risico's daarvan te
beperken. 
De rundersector wil voor de aanpak
van brucellose en leukose zowel aan de
EU-regelgeving blijven voldoen als aan
de OIE-voorschriften. Met subsidie van
het PVV voert de GD sinds 2007 ook het
leukose bewakingsonderzoek uit. Hoewel
deze monitoring vanuit EU-voorschriften
niet verplicht is, is het wel van belang voor
de sector om te kunnen blijven exporteren
naar derde landen.
Blauwtong

In 2010 zijn geen uitbraken van blauwtong (BT) gemeld. Het PVV blijft benadrukken dat vaccinatie van belang blijft
om BT buiten de deur te houden. Lopend
onderzoek naar de gevolgen van een
BT-besmetting van melkvee op - onder
andere - de gezondheid van de geboren
kalveren is in 2010 afgerond. Hierbij is
geen negatief effect van vaccinatie tegen
BT virustype 8 op de gezondheid aangetoond. Dit ondersteunt de voortzetting
van het vaccinatiebeleid. In 2011 zal verder
overlegd worden over de BT-status van
Nederland.
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Uier- en klauwgezondheid

Leverbot

Problemen met de klauwen (hoeven)
komen regelmatig voor bij runderen op het
melkveebedrijf. Om oplossingen te vinden,
loopt een klauwgezondheidstraject met
LTO Nederland. Eind 2010 liep het (meerjaren)plan uiergezondheid af. Besloten is
het vervolgprogramma niet meer collectief
te financieren, maar op projectmatige
basis. De informatie en bevindingen over
alle lopende en afgeronde onderzoeken op
het gebied van uiergezondheid zijn te lezen
en te downloaden via www.ugcn.nl.

De werkgroep leverbotprognose doet
onderzoek om een voorspelling te geven
over te verwachten leverbotinfecties bij
herkauwers. De werkgroep is een samenwerkingsverband van ID-Lelystad en GD
en wordt gefinancierd door de rundveehouderij (85%) en schapen/geitenhouderij
(15%). De werkgroep bepaalt de leverbotprognose aan de hand van in de loop van
het jaar verzamelde gegevens. In oktober
2010 werd de voorlopige, en in december
de definitieve leverbotvoorspelling gegeven.
De kans op leverbotinfecties lijkt groter te
worden. Daarom is een ‘pilot’ onderzoek
naar de preventieve maatregelen en het
effect tegen leverbot gestart. Gekeken
wordt naar de mate waarin een melkveehouder meewerkt aan de preventieve maatregelen. Vervolgens wordt geïnventariseerd
hoe en in welke mate ze worden uitgevoerd. Dit project zou in 2010 opgeleverd
worden, maar door de lage prognose van
leverbot in 2010, is het project een seizoen
opgeschoven.
Diergezondheid schapen- en geitensector
Schapen- en geitenhouders investeren in
dierziektepreventie via een aantal samenhangende projecten. De basismonitoring
bestaat uit pathologie (het insturen door
veehouders of dierenartsen van gestorven
dieren om sectieonderzoek uit te voeren),
de Veekijker, ondersteuning monitor geit,
data-analyse en het waarschuwingssysteem
voor leverbot.
De resultaten worden elk half jaar gerapporteerd. Door de monitor heeft de sector
inzicht in de ontwikkeling van ziekten en
bedreigingen. 
In het kader van de basismonitoring zijn
in 2010 ongeveer 800 dieren onderzocht. 
In totaal zijn er ongeveer 500 bedrijfsbezoeken verricht en zijn 1500 telefonische
vragen afgehandeld. 
In 2011 zal worden geïnventariseerd welke
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ziekten Nederland kunnen binnenkomen
via import van besmette dieren of fokmateriaal en welke mogelijkheden er zijn om
dit te voorkomen. Daarnaast heeft het PVV
onderzoekers gevraagd een voorstel te
schrijven voor onderzoek naar de aanpak
van de resistentie ontwikkeling van een
aantal diergeneesmiddelen tegen aandoeningen als leverbot en maagdarmwormen.
Q-koorts

Het aantal humane gevallen van Q-koorts
was in 2010 veel lager en de maatregelen
voor de veehouderij zijn daaraan aangepast. 
Vaccinatie is verplicht voor bedrijven met
melkgeiten en melkschapen en bedrijven
met een publieksfunctie. Het fokverbod is
(onder stringente voorwaarden) opgeheven
voor lammeren geboren in het fokseizoen
2009/2010. 
TSE

In lijn met het Europese beleid heeft
het PVV in medebewind een verordening opgesteld om fokprogramma’s te
erkennen die de gevoeligheid voor scrapie
uitselecteren. Het fokkerijbeleid is gericht
op het uitselecteren van niet-gevoelige
genotypen (ARR/ARR). Dit leidt uiteindelijk tot lagere collectieve kosten voor de
sector. De afgelopen jaren zijn ruim 30
fokkerijorganisaties erkend. Daarnaast
is in 2010 de Nederlandse Schapen- en
Geitenfokkersorganisatie (NSFO) erkend als
organisatie die statussen kan uitgeven voor
bedrijven met uitsluitend ARR/ARR dieren. 
De fokkerijaanpak blijkt effectief. Het aantal
met scrapie besmette bedrijven is inmiddels
teruggelopen van ca. 50 per jaar tot vier
in 2010. Deze gunstige ontwikkeling heeft
ook geleid tot een lager plafondbedrag
voor de kosten van bewaking en bestrijding
van scrapie in het kader van het convenant
Diergezondheidsfonds. 
De laatste jaren loopt de deelname aan
genotypering terug. Met betrokken orga-
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nisaties in de sector wordt overlegd hoe
genotypering gestimuleerd kan worden.
Brucella Melitensis

Nederland is officieel vrij van Brucella
melitensis. Om dit zo te houden en vrijelijk
dieren te kunnen exporteren naar andere
lidstaten, is er op basis van de Europese
regelgeving een intensief bemonsteringsprogramma. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden, wordt aangesloten bij
bestaande monsterstromen van gezondheidsprogramma’s (zoals zwoegerziekte). In
totaal zijn in 2010 op ruim 1.500 bedrijven
ruim 16.000 monsters onderzocht. 0,8 %
van deze monsters leken in de eerste test
verdacht, maar zijn na bevestiging niet
besmet bevonden. Het PVV draagt via het
convenant Diergezondheidsfonds voor 50%
bij aan de kosten van de Brucella melitensis
monitoring.
CL

In 2010 was een opvallende stijging te
zien van besmetting met CL (Caseous
Lymfadenitisis). Deze ontstekingsziekte van
de lymfeklieren is waarschijnlijk Nederland
binnengekomen door de import van fokmateriaal uit het Verenigd Koninkrijk (VK) en
kan leiden tot aanzienlijke schade op schapenbedrijven. In het VK is CL endemisch en
de geldende exportcertificering vrijwaart
onvoldoende tegen het risico van import
van besmette dieren. Om te voorkomen dat
de ziekte zich in Nederland verspreidt, heeft
het PVV samen met GD en de betrokken
fokkerijorganisatie een plan ontwikkeld om
de zieke dieren zo snel mogelijk te traceren
en af te voeren voor slacht. Om deelname te
stimuleren wordt met collectieve middelen
het testen en het advies-op-maat door de
GD gefinancierd tot een maximum van
e 75.000. Daarnaast ontwikkelt de GD een
certificeringsprogramma en zullen stamboeken in hun reglement strengere regels
opnemen bij import van nieuwe dieren.

Diergezondheid Kalversector
In 2010 zijn de door de kalversector voorgenomen preventiemaatregelen verder
uitgewerkt en geïmplementeerd. Er is een
volledige scheiding tussen binnenlandse
en buitenlandse aanvoerstromen gemaakt
en via het Garantie- en Traceringssysteem
SKV (GTSKV) is een systeem van vooraanmelding voor buitenlandse aanvoerstromen ingesteld. Hierdoor is een
volledige tracering vanaf de aanvang van
het importtransport mogelijk, zodat bij
een eventuele uitbraak van dierziekten zo
snel mogelijk adequate maatregelen voor
(onderweg zijnde) import van kalveren
genomen kunnen worden en verspreiding
tot een minimum beperkt kan worden. 
In het CCvD IKB Vleeskalveren is tevens
besloten om door de overheid erkende
transport- en preventiekwaliteitssystemen
als norm te stellen voor de aan- en afvoer
van kalveren in de sector. Tevens is besloten
om ten behoeve van het kunnen lossen
van kalveren op maximaal twee adressen
per vervoerseenheid bij aanvoer van
kalveren het gehele bedrijf voor 21 dagen
geen afvoer van herkauwers toe te staan. 
Hiermee wordt de regeling voor afvoer van
zowel aangevoerde als aanwezige dieren,
daterend uit de MKZ-periode, weer ingevoerd als extra quarantainemaatregel. De

invoering hing eind 2010 nog wel af van
goedkeuring door de overheid. 
Preventie en transport
Preventieregeling

Op het gebied van preventie is nog
steeds veel aandacht voor het reinigen en
ontsmetten van veewagens na lossing. De
nVWA heeft het interventiebeleid Preventie
gepresenteerd, waarbij overtredingen van
onder meer transporteurs, veehouders en
handelaren onder een sanctiekader vallen. 
Op basis van een staffel resulteren waarschuwingen in een Last onder Dwangsom,
die ook verbeurd kan worden verklaard. 
Het PVV heeft met andere organisaties
kritisch gereageerd op de regeling bestuurlijke boetes GWWD, waarbij onder meer
op basis van een aantal artikelen uit de
transportverordening en uit de regeling
Preventie, Bestrijding en Monitoring zal
worden gesanctioneerd. Daarbij is vooral de
samenhang met de sanctiekaders van het
interventiebeleid preventie en de kwaliteitsregelingen een punt van zorg. 
Kwaliteitsregeling Preventie Dierziekten

Het PVV heeft via de Stichting KCV
Kwaliteitcertificaat Veehandel (KCV) een
aanzienlijke bijdrage geleverd aan de
kwaliteitsregeling Preventie Dierziekten. 
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De preventiemodule ‘tweede verzamelslag voor slachtschapen en slachtgeiten’
moest worden aangepast per 1 april 2010
vanwege de wettelijke eisen met betrekking tot invoering van elektronische I&R. 
Doordat het merendeel van de schapen
en geiten nog gemerkt was met conventionele gele oormerken, zou dit tot een
onwerkbare situatie leiden voor de verzamelplaatsen. Door inspanning van het
PVV is uitstel naar 1 juli 2010 verkregen. 
Conform afspraak is tijdig een herziene
module bij de nVWA ingediend, en goedgekeurd door de minister. Het PVV heeft
de praktische uitvoering van deze tweede
verzamelslag en de verbeterpunten in de
uitvoering van deze module nauwlettend
gevolgd en gerapporteerd. Vanuit het PVV
is veel energie gestoken in een module
voor weideschapen die moet regelen dat
schapen onder voorwaarden vanuit een
verzamelplaats naar een vetweiderijbedrijf
afgeleverd kunnen worden. Het PVV bracht
overheid en bedrijfsleven op één lijn waarbij
de Europese regels leidend zijn. 
Kwaliteitssysteem Dierwaardig vervoer

Binnen het kwaliteitssysteem Dierwaardig
Vervoer, onderdeel van de Stichting SKRV
met de NBHV, Saveetra en de Commissie
Veehandel van het PVV als dragende orga-

nisaties, zijn een aantal zaken nader geregeld. Voor deelnemers bestond reeds de
stalkeuring (in plaats van klepkeuring) van
varkens. In 2010 is een verzoek bij het ministerie ingediend om ook voor andere diersoorten stalkeuring bij export mogelijk te
maken. De zogenaamde exportmodule, die
alleen van toepassing is op transporten tot
acht uur, heeft als voordeel dat de goedgekeurde veewagen niet bij de exportkeuring
aanwezig hoeft te zijn. Dit voordeel was
aanvankelijk voorbehouden aan veewagens
van deelnemers die waren goedgekeurd
door de RDW voor transport langer dan
acht uur. Mede door inspanning van het
PVV is een overeenkomst met keuringsorganisatie Dekra afgesloten voor de keuring
van wagens voor transport korter dan acht
uur. Ook voor deze wagens geldt nu dat
zij niet meer aanwezig hoeven te zijn ten
tijde van de exportkeuring. De evaluatie van
Ernst & Young van het kwaliteitssysteem
Dierwaardig Vervoer is positief verlopen.
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zitting in het Bestuur en het Centraal
College van Deskundigen van de Stichting
Kwaliteitssysteem Dierenlogistiek.
In de regeling krijgen welzijnsaspecten
tijdens transport nadrukkelijk de aandacht. 
In gezamenlijkheid met de betrokkenen zijn
de inhoud en opzet van de kwaliteitsregeling vastgesteld. De conceptregeling is in
de zomer van 2010 ter goedkeuring bij de
nVWA ingediend, en is eind december door
de overheid goedgekeurd. Per 1 januari
2011 is de regeling in werking getreden.
Met de IKB-systemen in de varkenssector
en de kalversector is overeenstemming
bereikt dat zij per 1 januari 2011 in hun
regeling opnemen dat transport dient
plaats te vinden door QLL gecertificeerde
transporteurs. Daarmee zet de sector de
stap om de keten te sluiten in aansluitende
kwaliteitsregelingen, ter preventie van dierziektenverspreiding en om dierenwelzijn
tijdens transport te waarborgen.
Traces

Kwaliteitsregeling Quality system Livestock
Logistics (QLL)

Eind 2009 heeft het PVV het initiatief
genomen om de verschillende kwaliteitssystemen op het gebied van transport van
dieren en preventie van dierziekten te integreren en samen te voegen in één kwaliteitsregeling (QLL) onder één Stichting. In
de eerste helft van 2010 is door het PVV
veel energie gestoken in het samenvoegen
van de kwaliteitssystemen Dierwaardig
Vervoer, Veetrans, Kwaliteitssysteem
Preventie Dierziekten (KPD), NBW-Q en
GATP. 
De sectorpartijen die de bestaande kwaliteitssystemen beheren (de Nederlandse
Bond van Waaghouders (NBW), de
Nederlandse Bond van Handelaren in Vee
(NBHV), Saveetra en Veetrans), waren allen
betrokken bij de ontwikkeling van QLL. 
Zij onderschrijven de opzet en inhoud van
de nieuwe kwaliteitsregeling, en hebben

Het PVV onderhoudt intensief contact
met de nVWA en het bedrijfsleven over
de voortgang van het veterinaire meldsysteem Traces. De exportverzamelplaatsen
werken succesvol met Traces. De nVWA
voert ook enkele pilots uit bij exporteurs
met het gebruik van laptops, internetaansluiting en printer door nVWA-dierenartsen
bij boerderijkeuringen. Het PVV heeft een
principe-overeenkomst met de nVWA om
periodiek informatie uit Traces te ontvangen
in verband met de uitvoering van wettelijke
taken. Het PVV heeft geconstateerd dat
de betrouwbaarheid van Traces toeneemt,
maar heeft zorgen over de tijdige, handmatige invoering van de exportcertificaten. De
Europese Commissie schrijft daartoe een
termijn voor  van 24 uur.
Toetsingspanel

Het PVV heeft in 2010 namens het
bedrijfsleven zitting gehad in de nVWA-
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toetsingspanels voor R&O-plaatsen en
exportverzamelplaatsen. In deze panels
vindt beoordeling plaats van de voor deze
bedrijven verplichte protocollen aangaande
werkwijze en waarborging van de bioveiligheid. Waar nodig is deelgenomen aan een
beoordeling op locatie.
Eu-regioprojecten
Het PVV draagt financieel bij aan een
aantal Euregioprojecten. Dit betreft diverse
projecten gericht op een verdere samenwerking tussen Nederland en de Duitse
deelstaten Nedersaksen en Noordrijn
Westfalen met een looptijd van vier jaar. De
start van dit programma was in 2009. De
projecten zijn gericht op drie hoofdthema’s:
diergezondheid, voedselveiligheid en
zoönosen. Zo wordt er bekeken in hoeverre
de drie gebieden kunnen samenwerken
op het terrein van de Ziekte van Aujeszky,
Salmonella en MRSA. Ook wordt bekeken
of het mogelijk is, met instemming van
de Europese Commissie, om de administratieve lastendruk te verlagen wanneer
dieren getransporteerd worden van het
ene naar het andere gebied. In 2010 zijn
op initiatief van het PVV nadere afspraken
gemaakt over tussentijdse rapportages van
bevindingen, die in het voorjaar van 2011
worden verwacht.
Dierziektebestrijding
Voor de bestrijding van de zeer besmettelijke aangifteplichtige ziekten, zoals
Mond- en Klauwzeer (MKZ) en Klassieke
Varkenspest (KVP), is de overheid primair
verantwoordelijk voor de uitvoering. De
inzet van het productschap is er vooral op
gericht schade te voorkómen. De overheid
heeft geen directe verantwoordelijkheid
voor de bestrijdingsaanpak van Infectieuze
Bovine Rhinotracheïtis (IBR) in de rundveehouderij en de Ziekte van Aujeszky (ZvA)
in de varkenshouderij. Dit heeft het PVV
opgepakt. 

Een goede informatievoorziening naar
het bedrijfsleven behoort in geval van een
dierziekte-uitbraak ook tot de instrumenten
van het PVV, om draagvlak te verwerven
voor het beleid, maar ook om mee zorg
te dragen dat de maatregelen zo goed
mogelijk worden opgepakt. Met e-mail,
nieuwsbrieven, telefonische voorlichting en
informatie op de website wordt invulling
gegeven aan deze rol. 
Het convenant Diergezondheidsfonds
Tussen het ministerie van EL&I en de
veehouderijsectoren zijn afspraken gemaakt
over de verdeling van de (bestrijdings)
kosten bij uitbraken van besmettelijke dierziekten. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt
over de kosten die gemaakt moeten
worden om optimaal voorbereid te zijn op
mogelijke dierziekteuitbraak, bijvoorbeeld
Mond- en Klauwzeer (MKZ), Klassieke
Varkenspest (KVP) en Blauwtong. De
afspraken zijn van belang voor de sectoren
omdat risico’s van een dierziekte-uitbraak
niet verzekerbaar zijn. 
De afspraken gelden voor vijf jaar en
liggen vast in het convenant financiering
bestrijding besmettelijke dierziekten. Eind
2009 is overeenstemming bereikt over de
invulling van convenant voor de periode
2010-2015. De afspraken zijn in 2010 nader
uitgewerkt. Onderwerpen die in dit kader
speciale aandacht kregen, zijn afspraken
over de handhaving van het beleid voor
wilde zwijnen en afspraken over de grootte
van de noodzakelijke reservecapaciteit voor
destructiemateriaal tijdens crises en de
kosten om deze in stand te houden. Ook
is door het PVV een voorstel uitgewerkt
om te zorgen dat tijdens crises op veterinair verantwoorde en snelle wijze varkens
afgevoerd kunnen worden naar de slacht,
om welzijnsproblemen op bedrijven te voorkomen. Vergoeding was daarbij al mogelijk
in het kader van het convenant.
Met het ministerie liepen afspraken om

concrete oplossingsrichtingen uit te
werken voor afzet van (producten van)
gevaccineerde dieren. Hieraan is in 2010
verder gewerkt. Doel is het instellen van
een fonds van waaruit veehouders een
vergoeding ontvangen indien hun dieren
ter bestrijding van MKZ of KVP gevaccineerd moeten worden. Door deze
vergoeding kunnen veehouders vanaf
het allereerste moment meewerken aan
de bestrijding. Zonder vergoeding is het
voor veehouders niet op voorhand duidelijk dat het voortbestaan van hun bedrijf

niet in gevaar komt door de bestrijding
op basis van vaccinatie. In 2010 is met de
sector overlegd over adequate financiële
voorzieningen bij dierziekte-uitbraken. In
2011 wordt hierover gesproken met de
betrokken ministeries.
Identificatie en Registratie
I&R paarden

Op verzoek van het ministerie van EL&I
wordt de nieuwe EU-verordening identificatie en registratie van paardachtigen door
het PVV uitgevoerd. Het productschap
ontvangt de paspoorten van geslachte
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uit België en Luxemburg over uitvoering
en handhaving van de EU-verordening. 
Dit overleg zorgde voor versteviging van
het internationale netwerk. Verder werd
met Dienst Regelingen overlegd over het
uitgeven van duplicaatpaspoorten voor in
beslag genomen verwaarloosde paarden. 
Tot slot vervult het productschap op
verzoek van het ministerie van EL&I de
loketfunctie (telefoon, e-mail, internet,
interviews) voor I&R paard.
Elektronische Identificatie schapen en
geiten

paarden van de slachterij en controleert of
de paspoorten conform de voorschriften
zijn uitgegeven. De EU-verordening trad
medio 2009 in werking. Er werd in 2010
nog veel aandacht besteed aan het verduidelijken van de verordening voor de 30
paspoortuitgevende instanties. Daarnaast
werden in 2010 bijeenkomsten voor paardenpaspoort consulenten georganiseerd. Zij
ontvingen allen een legitimatiepas (pasfoto
en nummer), om te kunnen aantonen dat
zij bevoegd zijn paarden te chippen.
In april hebben het PVV en de VWA overleg
gevoerd met de bevoegde autoriteiten

De invoering van elektronische I&R schapen
en geiten stond in 2010 centraal in deze
sectoren. Per 1 juli moesten alle kleine
herkauwers geregistreerd staan in de I&R
database en werd verwacht dat vervoerders, handelaren, exporteurs en slachterijen
grote groepen schapen individueel konden
aan- en afmelden. Omdat niet alle schakels,
te beginnen bij de veehouder, hun verantwoordelijkheid namen en volgens de regels
meldden, kende het systeem aanloopproblemen. Mede door de Europese meldtermijn van zeven dagen ontstaan te vaak
inconsistente meldingen. De beschikbaarheid en de snelheid van de I&R-database
is verbeterd in de loop van 2010. Dieren
met conventionele gele merken in het oor,
zorgden voor problemen doordat al deze
nummers handmatig ingevoerd dienden te
worden. 
Nederland heeft voor schapenhouders met
meer dan 100 dieren een omnummersubsidie in het leven geroepen om het gebruik
van elektronische merken te stimuleren. 
De administratieve lasten zijn hoog, omdat
schapenhouders gebruik moeten maken
van het vervoersdocument (met 21-dagenverklaring) en het VKI-formulier. Het PVV
werkte mee aan diverse voorlichtingsavonden voor handelaren, verzamelplaatsen
en slachterijen om de urgentie duidelijk te
maken en maakte deel uit van verschillende

|

31

werkgroepen om de invoering van elektronische I&R te begeleiden. Het PVV bracht
praktische problemen in beeld en droeg
oplossingsrichtingen aan. 
Welzijn
Het PVV streeft ernaar dat de Nederlandse
veehouderijsector duurzaam en verantwoord produceert. Zo is het schap
betrokken bij welzijnsregelingen voor
(scharrel)varkens. Het productschap neemt
deel aan een biologische werkgroep voor
varkenshouderij en er vindt afstemming
plaats met maatschappelijke organisaties. 
Voor de kalverhouderij wordt gewerkt aan
een welzijnsmonitor met een Europese
dimensie. 
Identificatie exportvarkens Duitsland

Begin 2010 is er tussen de sectorpartijen
en het ministerie van EL&I overleg geweest
over de mogelijkheden tot een andere
manier van identificeren van slachtvarkens die bestemd zijn voor de slacht in
Duitsland. Deze dieren krijgen zowel een
slachtblik (in Nederland) als een tatoueernummer (in Duitsland ) ter identificatie
toegediend. Dit betekent dat de dieren een
extra ingreep krijgen. Het ministerie deed
een verzoek aan de sector om alternatieve vorm(en) van identificatie voor deze
exportvarkens te onderzoeken. In 2010 is
vanuit het PVV een eerste kleinschalige
proef gedaan met een tatoeëerapparaat
dat tijdens het laden gebruikt kan worden. 
Omdat de getatoeëerde nummers voor
de slachterij niet altijd goed afleesbaar
bleken, wordt verder gewerkt aan een
vervolgonderzoek.
Project groepshuisvesting zeugen in de
vroege dracht varkenssector

In de Nederlandse regelgeving voor dierenwelzijn ligt vast dat zeugenhouders per 1
januari 2013 alle dragende zeugen vanaf
vier dagen na het dekken tot een week
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voor het werpen in groepen moeten huisvesten. De ene zeugenhouder heeft meer
succes dan de andere met groepshuisvesting. Dit was voor het PVV en het ministerie
van EL&I aanleiding een onderzoek te laten
uitvoeren naar de oplossingen voor de knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Het
doel is om dragende zeugen in de nabije
toekomst te huisvesten in stalsystemen voor
groepshuisvesting waarin het dierenwelzijn
is gewaarborgd en het houderijsysteem
economisch duurzaam is.
De resultaten van het onderzoek zijn begin
2010 gepresenteerd zijn aan zeugenhouders en mensen die werkzaam zijn in de
periferie van het zeugenbedrijf. Tevens is
in 2010 besloten dat er nog aanvullend
onderzoek zal plaatsvinden naar de sociale
adaptatie van gelten tijdens de opfok. 
Evaluatie verdoofd castreren varkenssector

Naar aanleiding van de Evaluatie van de
Verklaring van Noordwijk hebben LTO
en NVV een actieplan opgesteld om het
verdoofd castreren van beerbiggen verder
te verbeteren. Het actieplan is eind 2010
afgerond. De doelgroepen, zeugenhouders,
erfbetreders, minister van EL&I en het CBL,
worden begin 2011 geïnformeerd over de
resultaten van het onderzoek. 
Stoppen met castreren varkenssector

In de Verklaring van Noordwijk hebben
meerdere sectorpartijen afgesproken op
termijn te stoppen met het castreren van
beerbiggen. Om dit mogelijk te maken,
is veel onderzoek nodig. In 2008 werd
daarom een subsidie verstrekt van € 2,5
miljoen, verdeeld over vijf jaar voor het
project ‘Stoppen met castreren van beerbiggen’. In dit project wordt aandacht
besteed aan zowel de mogelijkheden,
de knelpunten en vooral ook de oplossingsrichtingen. Dit met behulp van
managementmaatregelen, fokkerij, consumentenonderzoek en indien nodig met

detectie aan de slachtlijn. Naast dit project
is gestart met een grootschalig Europees
project waaraan veel andere lidstaten zullen
deelnemen.
Voor de aansturing van beide projecten
is een stuurgroep samengesteld. Het PVV
voert het secretariaat van deze stuurgroep. 
In Brussel werd in 2010 gesproken over een
Europese verklaring analoog aan die van
Noordwijk: de Verklaring van Brussel, die
onderschreven wordt door de Nederlandse
partijen in de varkenssector. De Verklaring
moet bijdragen aan de Europese acceptatie
van berenvlees en daarnaast middelen
ontsluiten voor de financiering van onderzoek. In de verklaring is 2018 als streefdatum voor stoppen met castreren in de EU
opgenomen, met als voorwaarde algehele
acceptatie in EU en derde landen van vlees
van ongecastreerde varkens.
Het PVV werkte mee aan de organisatie van een internationale conferentie
‘Raising boars – implications for the pork
industry and society’ over de huidige en
toekomstige EU-regelgeving en de kansen
en uitdagingen voor de varkenssector in
een veranderende markt. Mede door de
initiatieven vanuit Nederland ontstaat er
internationaal steeds meer aandacht voor
het onderwerp. Nederland heeft een platform opgericht waarin onderzoekers vanuit
Nederland, Denemarken en Duitsland
ervaringen uitwisselen en de opzet van het
onderzoek afstemmen. Onderzoekers uit
andere lidstaten zijn welkom om aan te
sluiten.
Welzijnsmonitor kalveren

In de kalversector loopt sinds 2005 een
onderzoeksproject naar een welzijnsmonitor voor vleeskalveren, waarbij gebruik
wordt gemaakt van gegevens die aan het
dier worden gemeten. Het gaat dan om
gegevens die een voorspellende waarde

voor het welzijn kunnen hebben, zoals de
aan- of afwezigheid van pathologische
afwijkingen, Hb-gehalte, de klinische
gezondheid en diverse gedragskenmerken. 
Met de welzijnsmeter kan de kalverhouder
via objectieve informatie bewust worden
gemaakt van de welzijnsstatus van de
aanwezige dieren. Het instrument biedt
later de gelegenheid te communiceren
richting maatschappij en consumenten. 
Het onderzoek wordt in de eerste helft van
2011afgerond, inclusief vereenvoudiging
naar een praktisch toepasbare monitor. 
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Vloerenonderzoek kalverhouderij

Begin 2010 is het onderzoek naar alternatieve vloeren in de kalverhouderij gestart. 
Daarvoor zijn een tweetal bedrijven met
blanke kalveren en een tweetal bedrijven
met rosé kalveren gevonden, waar diverse
vloertypen voor de eerste fase van het
onderzoek worden uitgetest. Het onderzoek bestaat uit twee fasen, waarbij in de
eerste fase alleen naar een aantal welzijnsindicatoren wordt gekeken en in de tweede
fase een integrale benadering volgt om
ook effecten van vloertypen op de diergezondheid, stalklimaat en milieu in beeld te
krijgen. Het onderzoek loopt tegelijkertijd
op enkele rosé kalverbedrijven en wordt in
de loop van 2011 afgerond. 
Dierenwelzijn en transport
Transport van zorgvee

De voorschriften rond het transport van
zorgvee waren in 2010 een aandachtspunt. Het PVV heeft, in overleg met
meerdere brancheorganisaties het initiatief
genomen meer duidelijkheid te scheppen
over transportwaardigheid van vee en
de verdeling van verantwoordelijkheden
hierbij. Een PVV-notitie met aanbevelingen
om de onduidelijkheden rond zorgvee te
verkleinen, is met de nVWA besproken. 
Vanuit de nVWA is in bijeenkomsten voor-

lichting aan sectorgenoten gegeven. Op
de planning staat de samenstelling door
het PVV van een voorlichtingsbrochure
betreffende zorgveetransport voor alle
diersoorten.
Transportcondities

In het kader van de Europese
Transportverordening 1/2005 heeft de
Europese Commissie aangegeven toe te
willen naar een fraudebestendig controlesysteem op dierenwelzijn tijdens transport,
en naar meer controles op de plaats van
bestemming. 
Het PVV is betrokken bij een werkgroep
van het ministerie van EL&I die met ideeën
moet komen ter verbetering van transportcondities. In die werkgroep wordt gekeken
naar onder andere vorstbestendige drinkwaterinstallaties en ventilatiecapaciteit
bij extreme hitte. Het bedrijfsleven heeft
de resultaten na terugkoppeling met de
achterban voorgelegd aan het ministerie. 
Naar verwachting zal concreter invulling in
2011 plaatsvinden.
Stahoogte en beladingsgraad runderen

Eind 2010 is het ASG-rapport gepresenteerd over de stahoogte van runderen
tijdens het transport. Dit onderzoek is
in opdracht van het ministerie van EL&I
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uitgevoerd naar aanleiding van rugbeschadigingen bij slachtrunderen tijdens
het transport. Namens het betrokken
bedrijfsleven stuurde het PVV een reactie
het ministerie van EL&I op de conclusies
en aanbevelingen van dit rapport. Het PVV
heeft aangedrongen op onderzoek naar de
beladingsnorm van geitenbokken. Resultaat
is dat ASG, in opdracht van het ministerie
van EL&I, in januari 2011 een pilot start.
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Onderzoek en innovatie
Praktijkonderzoek
Het productschap zorgt ervoor dat onderzoek in collectief verband kan worden
opgepakt. Het gaat om onderzoeken
die individuele bedrijfsgenoten niet zelf
kunnen doen, maar die wel voor de gehele
sector van groot belang zijn. Er wordt
voor alle sectoren onderzoek gedaan op
de volgende terreinen: dierenwelzijn en
-gezondheid, milieu- en huisvestingssystemen, voedselveiligheid en kwaliteit van producten, traceerbaarheid,
technologie, monitoringssystemen en
arbeidsomstandigheden. 
Beleid onderzoek
Om de samenhang in het onderzoek te
versterken wordt voor de varkenssector
sinds 2010 gewerkt met meerjaarlijkse
onderzoeksthema’s in plaats van op zichzelf
staande onderzoeksprojecten. Binnen deze
thema’s worden dan projecten uitgevoerd. 
Actualiteit is een belangrijk criterium bij
het uitzetten van onderzoeksrichtingen: zo
wordt toenemend aandacht besteed aan de
problematiek van antibioticaresistentie in de
varkens- en kalversector. 
Via digitale nieuwsbrieven wordt regelmatig
over tussenresultaten of eindrapporten
gecommuniceerd. Op www.pve.nl zijn alle
onderzoeken zichtbaar die het PVV heeft

gefinancierd ongeacht of ze al beëindigd
zijn of nog lopen.
Effect van het beleid
Het doen van collectief onderzoek heeft
tot doel de concurrentiepositie en vitaliteit van de sectoren verder te versterken,
productiesystemen en producten te
ontwikkelen en samen met het bedrijfsleven en de overheid in te spelen op veranderingen. Diverse onderzoeken worden
medegefinancierd door het ministerie van
EL&I en andere productschappen. Ook
wordt regelmatig samengewerkt met de
brancheorganisaties. 
Onderzoeksresultaten worden enerzijds
gebruikt door de veehouders en andere
bedrijfsgenoten bij het nemen van besluiten
bij hun bedrijfsvoering. Anderzijds worden
onderzoeksresultaten benut bij besprekingen met de overheid als aanpassing
van regelgeving an de orde is. Het effect
van werken met onderzoeksthema’s in
de varkenssector is dat het toeleverende
bedrijfsleven meer betrokken is en bijvoorbeeld materialen en arbeidsuren levert.
Toekomstig beleid
Gezien de goede ervaringen bij het werken
met onderzoeksthema's zal deze aanpak
de komende jaren gehandhaafd blijven. De

aanpak heeft als voordeel dat er structureel
onderzoek plaatsvinden op de benoemde
thema's. Bedrijfsgenoten krijgen per thema
resultaten van diverse onderzoeken. Een
klein budget wordt gereserveerd voor
ad-hoc projecten die zich lopende het jaar
aanbieden.
Het terugdringen van het antibioticagebruik
zal de komende jaren een belangrijk speerpunt zijn voor de verschillende sectoren. 
Onderzoek binnen dit thema zal in meerdere onderzoeksprogramma’s plaatsvinden. 
Onderzoek op het gebied van het terugdringen van bedrijfsgebonden dierziekten,
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Praktijkonderzoek varkenshouderij 2010
Lopende projecten in 2010
• Technisch economische kengetallen varkenshouderij *
• Emissiefactor voor eiwitarm voer voor vleesvarkens
• Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht *
• Eiwit- en energieniveau in de vroege dracht in relatie tot second litter syndroom *
• Kempfarm vleesvarkensstal
• Gecombineerde maatregelen ammoniakemissie bij vleesvarkens
• 1000 gram groei vleesvarkens *
• Handboek varkenshouderij *
• Onderhoud database Sterksel *
• Kennisoverdracht voor varkenshouders en begeleiding onderzoek *
• Identificatie zeugen
• Fosfor- en stikstofvastlegging bij opfokzeugen *
• Natuurlijk licht in varkensstallen *
• Monovergisting van mest op boerderijschaal
• Enervatiestal *
• Doelmatig gebruik luchtwassers (DLV)
• Progesteron tijdens de vroege dracht: effecten op embryonale ontwikkeling en -overleving
Nieuwe projecten in 2011
• Technisch economische kengetallen varkenshouderij *
• Emissiefactor voor eiwitarm voer voor vleesvarkens
• Groepshuisvesting zeugen in de vroege dracht *
• Kempfarm vleesvarkensstal
• Gecombineerde maatregelen ammoniakemissie bij vleesvarkens
• Onderhoud database Sterksel
• Kennisoverdracht voor varkenshouders en begeleiding onderzoek
• Identificatie zeugen
• Monovergisting van mest op boerderijschaal
• Doelmatig gebruik luchtwassers (DLV)
• Progesteron tijdens de vroege dracht: effecten op embryonale ontwikkeling en -overleving

maar ook het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de gezondheid op het bedrijf op
een hoger niveau te krijgen, passen binnen
dit speerpunt. 
Onderzoek varkens
Door collectieve financiering van (praktijk)onderzoek draagt het PVV bij aan
versterking van het ondernemerschap
en het vakmanschap in de sectoren. De
varkenssector heeft in 2010 voor ruim
€ 1.100.000 aan praktijkonderzoeksprojecten gefinancierd. Onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door Wageningen UR

* = afgeronde projecten

Livestock Research. Besluitvoering over uit
te voeren onderzoek en financiering vindt
plaats in de Commissie Varkenshouderij. 
Daarnaast is er ook een klankbordgroep
die de onderzoeksprojecten begeleid en
bestaat uit bestuurders van LTO en NVV
en het PVV-secretariaat. Daarnaast heeft
het PVV-bestuur voor 2010 € 300.000
beschikbaar gesteld voor onderzoek voor
de innovatieagenda voor de varkenshouderij waarvan in 2010 ruim € 270.000 is
uitgegeven.

In 2010 werd veel lopend onderzoek voortgezet; daarnaast zijn ook diverse nieuwe
onderzoeken gestart. In 2009 is een groot
onderzoek ingezet naar de mogelijkheden
om vleesvarkenshouders handvatten te
geven om een groei van 1000 gram per dag
te realiseren. Beginpunt was een inventarisatie van de succes- en verbeterfactoren op
vleesvarkensbedrijven die een hoge groei en
een lage voederconversie hebben. De resultaten zijn via de PVV-nieuwsbrief varkens
bekend gemaakt. In 2010 is vervolgonder-
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zoek gestart naar grondstoffensamenstelling en nutriëntensamenstelling én naar een
nieuwe generatie voersystemen.
Ook is in 2010 begonnen met een nieuw
meerjarig onderzoek naar energieneutrale
varkenshouderij. Er loopt een onderzoek
naar de monovergisting van mest op boerderijschaal. Doel is te bekijken of alle energie
uit de aanwezige mest kan worden gebruikt
op het eigen varkensbedrijf. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd op varkensproefbedrijf
Sterksel. Ook vinden op Sterksel drie kleine
energieprojecten plaats die tot doel hebben
energiebesparing of het opwekken van
energie, zoals het kalken van het dak van
een varkensstal, biggen nestverwarming en
het gebruik van LED-lampen. 
Innovatieagenda varkenshouderij
De Nederlandse varkensvleesketen heeft een
goede uitgangssituatie: posities die de individuele schakels hebben ingenomen in de
Nederlandse, Europese en mondiale markt
zijn sterk. Nederlandse bedrijven zijn leidend
in de markt en werken met de hoogste
internationale normen op het gebied van
duurzaamheid: dierenwelzijn, diergezondheid, mest en mineralen. Om deze positie te
behouden, moet de varkensketen continu
innoveren. De maatschappelijke en marktontwikkelingen vragen immers voortdurend
om vooruitgang en vernieuwing. Om de
sterke positie te behouden, is door de sector,
in samenwerking met Wageningen UR en
het ministerie van EL&I een Innovatieagenda
uitgewerkt met drie speerpunten: duurzame
inpassing van de varkenshouderij, efficiënte

en geborgde ketens en consumentgerichte
productinnovatie. Voor de realisatie van de
agenda is een stuurgroep ingesteld, waarin
ook het PVV participeert.
In 2009 heeft het PVV in dit kader een
aantal innovatieprojecten goedgekeurd
en gefinancierd. Daarvoor was € 300.000
beschikbaar. De projecten zijn vooral
gericht op mestbe- en verwerking. Hierbij
wordt zowel gekeken naar perspectiefvolle
technieken als naar het verwaarden van
producten uit mest, zoals het terugwinnen
van ammoniak en fosfaat uit mest. Ook
wordt gekeken of het mogelijk is om het
be- en verwerken van mest te combineren
met processen van buiten de landbouw. 
Een voorbeeld hiervan is combinatie van
mestbewerking en rioolwaterzuivering en
mestdroging door het gebruik van restwarmte van de zinkfabriek. Ook loopt er
onderzoek naar een duurzaam huisvestingssysteem voor kraamzeugen. 
Onderzoek kalveren
Het onderzoek naar een alternatieve test
voor cysticercose, een runderblaasworm, is
in 2010 afgerond. Het doel van dit project
was een methode te ontwikkelen en te
valideren die op termijn de keuringshandelingen kan vervangen De nVWA zal worden
geïnformeerd over de mogelijkheden van
een alternatieve test en tegelijkertijd zullen
de randvoorwaarden voor invoering van
de test met de VWA in beeld worden
gebracht.

Innovatieprojecten 2010
Mineralen op Maat
Verbeterde huisvesting Kraamfase
Project met zinkfabriek Nyrstar
Perspectief geïntegreerde mestverwerkingssystemen *
Demiwater uit mestverwerking *
Mestbewerken i.c. rioolwaterzuivering

Onderzoek runderen
In 2010 is het project ‘Bedrijfsspecifieke
Excretie (BEX) zoogkoeien’ afgerond. Op
basis van praktijkproeven is een rekenmodule opgezet voor de rundvleessector. Na
goedkeuring door het ministerie van EL&I
kunnen rundvleesproducenten de rekenmodule ook daadwerkelijk in de praktijk gaan
toepassen. De rundvleessector is geïnformeerd over de toepassing van de rekenmodule in de praktijk. 
Onderzoek schapen en geiten
In de schapenhouderij liepen in 2010 drie
projecten: het project Introductie hygiënecode, het project verbetering van de
vleeskwaliteit van slachtlammeren en het
project kennisverspreiding schapen en
geiten. Ter introductie van de hygiënecode
voor de schapensector en VKI organiseerde
het PVV samen met LTO in het hele land
informatieavonden. Daarnaast werden
demonstratiebijeenkomsten op de bedrijven
gehouden. Begin 2011 wordt geëvalueerd
of het project succesvol is verlopen.
In het project verbetering van de vleeskwaliteit van slachtlammeren werden in 2010
gegevens uit de eerste fase van het project
verwerkt, om te komen tot parameters
om de fokwaarde van vleeslamvaderdieren te kunnen schatten. Het doel van
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gezocht. Eind 2010 was nog niet duidelijk
hoe dit project wordt voorgezet.
In 2010 heeft de adviescommissie schapen
en geiten van het PVV besloten op het
gebied van gezondheid twee onderwerpen
te prioriteren: resistentieontwikkeling
tegen diergeneesmiddelen, in het bijzonder
antiwormmiddelen, en de beheersing van
de risico’s van zoönosen in het kader van
de volksgezondheid. Onderzoekers van
verschillende organisaties is gevraagd om
ten behoeve van resistentieontwikkeling
een voorstel uit te werken. Verwacht wordt
dat begin 2011gestart kan worden met een
project dat nauw aansluit bij de schapenhouders en de kennis van de wormenwijzer
en mestonderzoek integreert.
Onderzoek en Ontwikkeling (O &O)
Voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)
hebben de verschillende commissies van
het PVV een eigen budget. Het voornaamste doel van het O&O-fonds commissies vlees- en vleeswarenindustrie is het
vinden van oplossingen voor technische
vraagstukken. Afgesproken is dat hiervoor
primair wordt afgegaan op voorstellen van
de sectororganisaties. 

dit onderzoek is om vleeslamproducenten
meer handvatten te geven om homogene
koppels lammeren te fokken. In 2011 wordt
op basis van de uitkomsten een fokwaarde
ontwikkeld. 
Het project kennisverspreiding schapen en
geiten is een project dat in afgeslankte vorm
is voorgezet. Dit jaar bestond het project uit
maandelijkse uitgaven van een nieuwsbrief
over onderzoeksresultaten, gerelateerd aan
het seizoen. De nieuwsbrieven worden als
waardevol gezien, maar de sector wil dat er
een onafhankelijke financieringsbron wordt

Onderzoek vleesindustrie
De NEVO-tabel bevat analysecijfers van
consumentenproducten. Deze cijfers
worden gebruikt in het voedselconsumptieonderzoek, onder andere om de bijdrage
van de verschillende voedingmiddelen
aan bijvoorbeeld de vetconsumptie te
berekenen. Ook wordt de tabel gebruikt
door diëtisten bij het geven van voedingsadviezen. Vlees wordt in de NEVO-tabel
relatief ongunstig beoordeeld. Vlees is in
de loop der jaren magerder geworden,
het aandeel onverzadigde vetten is toegenomen en de bereidingswijzen zijn veranderd: minder vet, andere vetten, zoals
olijfolie en vloeibare margarine in plaats van
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vaste margarine. Verschillende betrokkenen
hebben daarom verzocht om deze gegevens te actualiseren. Vertegenwoordigers
van de COV, KNS en het PVV hebben de
mogelijkheden in kaart gebracht. Met het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) die de NEVO-tabel beheert,
is hierover contact geweest. Om de gegevens in de NEVO-tabel te kunnen wijzigen,
moeten van de betreffende producten
analyses worden gedaan ter onderbouwing. Omdat de analyses kostbaar zijn,
worden deze in 2010 en 2011 uitgevoerd
op basis van de door de betrokken organisaties aangegeven en door de Commissie
Vleesindustrie goedgekeurde prioriteiten. 
In totaal gaat het om een project van maximaal € 194.021, ten laste van het O&O
fonds vleesindustrie: ongeveer € 80.000
in 2010 en ongeveer € 120.000 in 2011. 
Het onderzoek wordt verricht door TNO
Kwaliteit van Leven.
Handboek voor de Vleeswarenindustrie
Voor de vleeswarenindustrie bestaat het
Handboek voor de Vleeswarenindustrie. 
Dit is een digitaal hulpmiddel met 72 paragrafen over uiteenlopende onderwerpen
als microbiologie, arbo, kwaliteitszorg en
wetgeving. Het PVV beheert dit handboek
en stelt het beschikbaar via internet. Het
PVV maakt hierbij gebruik van de kennis
van TNO. De kosten, € 16.667 per jaar
worden gefinancierd uit het O&O-fonds
vleeswarenindustrie.
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Arbeid
Het PVV ondersteunt sociale partners bij de beleidsvoorbereiding en
het uitvoeren van activiteiten op het terrein van arbeidsverhoudingen,
arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Doel is het
bevorderen van duurzame werkgelegenheid in de vee- en vleessectoren.
Dat betekent dat arbeidsplaatsen ook op langere termijn aantrekkelijk
moeten blijven. De activiteiten die op dit terrein worden ondernomen,
zijn vooral gericht op werknemers in de vleeswaren- en vleesindustrie.
Een aantal activiteiten is gericht op ondernemers in de primaire sector.
Ook in 2010 werkte het PVV aan een verdere versterking van de
samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties op het gebied
van arbeidsaangelegenheden. Hiermee wordt een onderling verhoogde
betrokkenheid en kennisuitwisseling nagestreefd om de effectiviteit van
inspanningen te verhogen.

Beleid
Het PVV-beleid ten aanzien van de factor
Arbeid is sinds 2007 deels gericht op een
versterkte samenwerking en kennisuitwisseling tussen meerdere productschappen
om de effectiviteit van inspanningen te
verhogen. Deze samenwerking is in 2008
verstevigd in het project ‘verankering
arbeid’. Dit project is in 2010 door de
vakbonden en de productschappen geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de doelen
niet geheel zijn gehaald, maar dat er flinke
stappen zijn gezet om Arbeid binnen de
schappen meer op de kaart te krijgen. 

Besloten is  het project nog eens drie jaar
voort te zetten.
Effect van het beleid
Versterkte samenwerking in de werkgroep
resulteerde in een werkplan, waaraan
verdere invulling werd gegeven. Met een
deel van de activiteiten werd tevens een
basis gelegd voor beleidskeuzes ten aanzien
van de factor arbeid op de langere termijn en
daarmee voor de continuïteit van de aanpak. 

Toekomstig beleid
Het PVV-bestuur heeft vastgesteld
dat het project Verankering Arbeid
een positieve bijdrage heeft geleverd
aan de doelstelling meer aandacht
te besteden aan arbeidsgerelateerde
onderwerpen door de productschappen. Om de ingezette lijn door
te kunnen zetten is een vervolgaanpak
afgesproken. 
Mede door de samenwerking en
een toenemende erkenning voor het
belang van beleid met betrekking tot
het thema ‘arbeid’ wordt een groeiend
aantal onderwerpen projectmatig
opgepakt en gefinancierd in betrokken
sectoren. Hierdoor ontstaat ook steeds
meer aandacht voor het langere
termijnperspectief. 
Arbocatalogi
De sociale partners in de vlees- en
vleeswarenindustrie hebben een
arbocatalogus opgesteld. Doel van de
catalogus is het handzaam presenteren
van gegevens over arbeidsomstandigheden en de daarbij behorende
risico’s in één digitaal document. Het
PVV treedt op als projectleider bij het
opzetten van een Arbo-catalogus. De
digitale Arbocatalogus is tijdens een
bijeenkomst in stadion Galgewaard
gelanceerd. Veiligheidskundigen en
medewerkers die zich met veiligheid
bezig houden kunnen nu via de website
hun de voorschriften vinden met
betrekking tot mesveiligheid, machineveiligheid en RSI. Daarnaast kan
men via de site zakboekjes en poster
bestellen voor de medewerkers. Ook
kan men een presentatie downloaden
die tijdens werkoverleg of instructie
voor nieuwe werknemers kan worden
ingezet. 

jaarverslag PVV 2010

Stof? Pak ’t aan!
Aanwezigheid van agrarisch stof binnen
de sectoren akkerbouw, tuinbouw
en vee, vlees en eieren kan leiden tot
gezondheidsklachten aan de luchtwegen. 
Werkgevers en werknemers delen de
verantwoordelijkheid om oplossingen
voor stofbeheersing te bevorderen, en zo
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de
stofproblematiek te voorkomen. Van 2005
tot 2007 hebben de Productschappen
PA, PT, PVV, PPE en PDV samengewerkt
om de blootstelling aan agrarisch stof
terug te dringen. Na de evaluatie bleek
dat er al veel bereikt was maar dat de
bekendheid van de risico’s van stof nog
verder vergroot zou kunnen worden. 
De Productschappen hebben daarom
besloten het project een vervolg te geven
voor de duur van drie jaar (2009-2011). 
De Gezondheidsraad en de SER gaan in
2011 het ministerie van SZW adviseren of
er een grenswaarde moet komen. Om de
SER leden en de Gezondheidsraad op de
hoogte te brengen wat de sectoren doen
aan stof beheersing en wat de stand der
techniek is een excursie georganiseerd bij
een compostbedrijf en een uienverpakkingsbedrijf. Doel van deze aanpak was de
theorie en praktische haalbaarheid goed in
beeld te brengen. 
EU-medewerkers in de vleessector
In 2009 is een aanvang gemaakt met
een project om oneigenlijke concurrentie
op arbeidsvoorwaarden te voorkomen
én om de situatie van de werknemers
uit de MOE-landen te verbeteren. 
Werknemers uit de MOE-landen (Midden
en Oost Europa) worden via dit project
geïnformeerd over de wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in Nederland. Daarnaast
wordt intensief contact opgebouwd met
inleenbedrijven over te hanteren normen
en wordt aandacht besteed aan het

onderbrengen van normen binnen de
NEN-systematiek.
Een eerste evaluatie van dit project heeft
plaatsgevonden. Die wees uit dat het
projectonderdeel ‘bedrijfsbezoeken’
kon worden afgerond. De aandacht is in
2010 verlegd van de bedrijven naar de
arbeidsmigranten zelf. Begin 2011 wordt
de verdere voortgang van het project
besproken.
Verankering arbeid
De besturen van verschillende productschappen stimuleren, met betrokkenheid
van de vakbonden, de beleidsontwikkeling op het terrein van arbeid in de hun
sectoren. Het project Verankering Arbeid,
wat in dat kader sinds 2006 liep, is in 2010
geëvalueerd. Hieruit bleek dat er behoefte
was aan verlenging van het gezamenlijke
project. In 2010 omvatte het project de
volgende activiteiten:
•	nieuwsbrief Arbeid
•	sectoranalyses arbeidsmarkt; www.agroarbeidskompas.nl
•	project levensfasegericht personeelsbeleid
•	arbeidsmarktconferentie ‘boeien en
binden’
•	intentieverklaring Programma
Arbeidsmarkt en Opleiding getekend
door productschappen en EL&I
•	project gevolgen verhoudingen in
de keten op arbeidsverhoudingen in
agrofoodsectoren
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Intentieverklaring Programma
Arbeidsmarkt en Opleiding
In 2010 heeft het PVV invulling gegeven
aan het uitwerken van een intentieverklaring met het ministerie van EL&I om
jongeren te stimuleren een opleiding te
doen en werk te zoeken in de agrofoodsector. Aanleiding is dat jongeren nog
te weinig zien in een opleiding of werkplek in de agrarische sector. Ook in de
PVV-sectoren wil men meer aandacht voor
groei en ontwikkeling van de werknemers. 
Voor een sterke agrofoodsector – waarin
ook veel techniek, kennis en innovatie zit
– is het nodig om jongeren te boeien en te
binden. 
Daarom wordt in de primaire sectoren een
scholingsconsulent ingezet. Ook is het PVV
betrokken bij het project arbeidsmarktonderzoek mobiliteit en regionale pilots.
Verder wordt vanuit PVV een project samen
met de Slagers Vakopleiding (SVO) overwogen, gericht op jonge werklozen zonder
of met beperkte startkwalificaties. Het
aanbieden van stageplaatsen en scholing in
combinatie met een baangarantie van één
jaar vormen de kern van dit project. 
November 2010 heeft het Ministerie van
EL&I een bijdrage van ruim 1,1 miljoen euro
toegezegd ter ondersteuning in de uitvoering van de verschillende projecten van de
productschappen. De productschappen
zullen in de komende 3 jaar 1,8 miljoen
euro investeren in het programma. 

Werkgelegenheid in de Nederlandse vee- en vleessector
2009
vestigingen

2010
werkgelegen-

vestigingen

werkgelegen-

44.408

16.428

44.556
4.280

heid
Primaire productie

18.704

heid

Slachterijen

255

4.024

253

Vleesverwerking*

207

4.488

198

4.831

1.770

5.601

1.739

5.642

20.936

58.521

18.618

59.309

Groothandel
Totaal
* niet maaltijden.
Bron: LISA
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Markt en afzetbevordering
De activiteiten van het PVV met betrekking tot
marktinformatie strekken zich uit van het verzamelen,
verwerken en publiceren van feitelijke statistische
data tot de analyse van de concurrentiepositie van de
sectoren, nationaal én internationaal. De informatie is
bedoeld voor het bedrijfsbeleid van sectorgenoten en
ter voorbereiding van het eigen beleid van het PVV.
De marktinformatie wordt naar buiten gebracht via
internet, e-mail en in publicaties.

Beleid Markt en afzetbevordering
Het PVV wil toegevoegde waarde leveren
aan de vee- en vleessector door de sectorpartijen tijdig en adequaat van basale
marktinformatie te voorzien. De focus ligt
daarbij vooral op het informeren van het
Nederlandse bedrijfsleven met gegevens
over sectoromvang en –ontwikkeling,
concurrentiepositie, prijsniveaus en ontwikkeling, productie- en exportgegevens, en
studies van huishoudelijke aankopen, imago
van de sector en producten. 
Daarnaast financiert het PVV in beperkte
mate marktonderzoeken zodat bedrijven

uit betrokken sectoren de marktinformatie
kunnen benutten bij het bepalen van hun
beleid. Onderzoek dient als basisinformatie
en ter signalering voor het productschapsbeleid. Tevens dient de informatie als
uitgangspunt voor (collectieve) afzetbevordering (als de sector dat wenst) en voor
informatievoorziening, bijvoorbeeld richting
media en maatschappij. De monitoring van
kostprijzen is van belang om de internationale concurrentiepositie in beeld te krijgen. 
Uit onderzoek is gebleken dat de concurrentiepositie van de Nederlandse sectoren
onder druk staat. Uitgangspunt is voor het

PVV dat de sectoren in een gelijk speelveld
binnen de EU kunnen opereren. Hierbij
wordt in groter verband ook aandacht
besteed aan de problemen, die voort
kunnen komen uit de positie die de EU
inneemt in de WTO-onderhandelingen, met
name voor de kalver- en varkenssector. 
Het PVV speelt voor afzetbevordering
ook een rol op het gebied van levend vee. 
De sector vindt collectieve promotie voor
de afzet van levend vee naar het buitenland belangrijk en stelt daarvoor jaarlijks
een budget vast. In afstemming met een
begeleidingscommissie van het Bureau
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de Nederlandse biggenafzet op de
Duitse markt. Via de publiekscampagne
Varkenshouderij verrichten het PVV, LTO
en NVV samen communicatieactiviteiten
om het draagvlak voor de varkenssector bij
burgers te verstevigen. Een belangrijk doel
van de publiekscampagne, die al enkele
jaren bestaat, is om via informatievoorziening bij te dragen aan een beter beeld van
de houderij. Verder is transparantie en het
‘beleven’ van de sector van toenemend
belang.
Biggenafzet in Duitsland is van groot belang
voor de Nederlandse varkenssector gezien
het aanbod aan Nederlandse biggen en de
korte transportafstand.

Nederlandse Vee export worden jaarlijks
de promotiespeerpunten gedefinieerd. 
De promotie van levend vee bestaat uit
deelname aan buitenlandse vakbeurzen,
seminars, en lezingen, ondersteund met
brochuremateriaal en informatievoorziening
via de website www.bnve.nl.
Door het voeren van voorlichtingscampagnes wordt de concurrentiepositie of de
‘license to produce’ van de Nederlandse
sectoren ondersteund. Voorbeelden
van campagnes zijn de sector-PR voor
de Nederlandse varkenshouderij en
de activiteiten ter ondersteuning van

Effect van het beleid
Door een ondersteunend beleid op het
gebied van verstrekken van marktinformatie
en (markt)onderzoek te voeren, kan door
de sector(partijen) worden ingespeeld op
veranderingen in de omgeving: de markt,
de maatschappij, en de internationale
concurrentiepositie. 
Het effect van het promotiebeleid voor
levend vee is dat de netwerken van internationale contacten zich verder ontwikkelen
en uitbreiden. Aantoonbaar effect is dat
exporteurs nieuwe contacten opdoen en
dat er zeer regelmatig nieuwe afzetkanalen
voor Nederlands vee ontstaan. Daarnaast
blijkt het organiseren van zaken als rondetafel bijeenkomsten of het uitbrengen
van nieuwsuitingen te leiden tot meer
wederzijds begrip en kennis betreffende de
sector.
De publiekscampagne voor de varkenshouderij heeft ertoe geleid dat in de loop
van enkele jaren steeds meer varkenshouders bezig zijn met het imago van hun
eigen bedrijfstak en het draagvlak in de
maatschappij. De campagne zorgt voor
verbinding tussen lokale en regionale
PR-initiatieven in de sector en zorgt voor
directe participatie uit de varkenshouderij.
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Toekomstig beleid
Werd er voorheen op diverse fronten
marktonderzoek verricht, en uitgebreid
(statistische) informatie verzameld, bewerkt
en geproduceerd, door het snelle tempo
van schaalvergroting in de sector en professionalisering van de bedrijven is de rol voor
het PVV op dit gebied aangepast. De focus
ligt nu met name op het informeren van het
Nederlandse bedrijfsleven met gegevens
en onderzoeken zoals in bovenstaande
genoemd. 
Door gericht op de veranderende informatiebehoefte van het bedrijfsleven in te
spelen, en de informatie actief naar buiten
te brengen, levert het PVV voor de sector
relevante informatie.
Voor de promotie van levend vee in het
buitenland wordt het beleid voortgezet,
daar dit de door de sector gewenste resultaten oplevert. In 2010 hebben de promotieactiviteiten geleid tot uitbreiding van de
netwerken, en vooral in Duitsland nieuwe
ingangsmogelijkheden bij beleidsmakers
en handelspartners opgeleverd. Informatieuitwisseling en afstemming van productieomstandigheden blijken sleutelbegrippen
te zijn voor betere samenwerking tussen
de Nederlandse en Duitse varkenssector en
zullen verder worden uitgebouwd. 
De campagne voor de varkenssector loopt
inmiddels zes jaar en wordt in 2011 voortgezet. Van meet af aan is duidelijk geweest
dat de varkenshouderijsector een sector in
ontwikkeling is, en dat ‘dichter bij de burger
komen’ en ‘draagvlak in de maatschappij
verwerven’ lange termijn doelen zijn. Dat in
andere sectoren het principe van de zichtstallen en de faciliterende ‘tools’ omarmd
zijn, bevestigt dat het proberen ‘open te
stellen’ van de sector voor de maatschappij
zes jaar geleden een goede keuze is
geweest. Het toekomstig beleid zal er dan
ook op gericht zijn het bereikte te bestendigen en verder uit te bouwen. 

Statistieken marktontwikkeling
Voor de beleidsvoorbereiding worden structureel marktgegevens gevolgd, geanalyseerd en gerapporteerd aan sectorgenoten. 
Het PVV houdt wekelijkse enquêtes onder
bedrijven over de export van varkensvlees
en kalfsvlees. Het bedrijfsleven heeft hierdoor snel inzicht in de ontwikkelingen
op het gebied van de export van deze
productgroepen.
In 2010 zijn marktpresentaties voor de
diverse Adviescommissies opgeleverd. 
Daarnaast zijn de voorlopige en definitieve
statistische jaarrapporten van de diverse
sectoren geproduceerd en het jaarlijkse
statistiekboekje voor de vee- en vleessector. 
Tweemaal werd in 2010 een overzicht
gegeven van ontwikkelingen in het voorgaande jaar op het gebied van productie,
internationale handel, prijzen, afzet en

werkgelegenheid in de diverse sectoren. In
het begin van 2010 zijn de voorlopige cijfers
uitgebracht, waarna in augustus de definitieve cijfers zijn gepubliceerd. 
Concurrentiepositie
Uitgangspunt voor het PVV is dat de
sectoren in een gelijk speelveld binnen
de EU kunnen opereren. Hierbij wordt in
groter verband ook aandacht besteed aan
de problemen die voort kunnen komen
uit de positie die de EU inneemt in de
WTO-onderhandelingen. 
Het marktonderzoekbureau GIRA maakt
jaarlijks een inschatting van de ontwikkelingen op de internationale vleesmarkt. 
In december zijn de resultaten tijdens een
internationale bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de sector gepresenteerd. 
Het PVV koopt een voor Nederland belangrijke selectie van de uitkomsten aan. Deze

Publicatie statistieken 2010
Publicaties statistieken algemeen

Verschijnt

Voorlopige jaarcijfers per sector

Jaarlijks (februari)

Vee, vlees en eieren in Nederland

Jaarlijks (april)

Statistische jaarrapporten per sector

Jaarlijks (augustus)

Kengetallenfolder

Jaarlijks (augustus)

Marktpresentaties adviescommissies PVV

Tweemaandelijks

Actuele prijs- en handelsinformatie

Dagelijks
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Kostprijsonderzoek
In 2010 is een begin gemaakt met een
actualisatie van het kostprijsonderzoek
varkenshouderij. Het LEI stelt in opdracht
van het PVV in 2010 en in 2011 een internationale vergelijking op, gebruikmakend
van InterPig. InterPig is een internationaal
netwerk van varkenshouderijeconomen. 
Het rapport over 2010 zal in januari 2011
door het LEI worden opgeleverd.

informatie wordt na bewerking gebruikt ter
informatie van de Nederlandse vee- en vleessector. Gezien de tendensen van globalisering op de vleesmarkt wordt extra aandacht
besteed aan de ontwikkeling van productie
en verbruik op mondiaal niveau, en worden
tevens prijsontwikkelingen en internationale
handelsstromen in kaart gebracht.
Daarnaast neemt het PVV deel aan de
vooruitzichten werkgroepen van de
Europese Commissie, waarin de lidstaten
onder andere prijs- en productieontwikkelingen bespreken. Zo wordt informatie
geleverd over de Nederlandse sectoren én
wordt informatie van de andere lidstaten
verkregen, waarmee het PVV belangrijke toekomstige ontwikkelingen kan
inschatten. Op basis van deze gegevens zijn
aanbodsprognoses gemaakt voor de gehele
EU. De resultaten hiervan werden gepubliceerd op de website.

Consumentengedrag
Voor de vee- en vleessector is het van belang
de ontwikkelingen in het consumentengedrag te volgen. Het PVV koopt collectief
gegevens hierover aan van GfK. GfK is
een marktonderzoeksbureau, dat de huishoudelijke aankopen van de Nederlandse
consument registreert met behulp van een
panel van 6.000 huishoudens. Sinds 2006
koopt het PVV tegen de achtergrond van de
gewijzigde verantwoordelijkheden tussen
het collectief en het individuele bedrijfsleven,
voor roodvlees en vleeswaren alleen informatie op hoofdlijnen aan. Deze informatie
wordt gebruikt bij beleidsvoorbereiding en
crisiscommunicatie. Het contract voor de
huishoudelijke aankopen is in 2010 ongewijzigd voortgezet. Elk kwartaal worden de
ontwikkelingen gerapporteerd op de website
www.pve.nl. Ook worden de gegevens
gebruikt in marktpresentaties voor diverse
commissies en besturen en in lezingen.
Sector PR en afzetbevordering
PR/voorlichting/promotie
Het PVV stelt zich tot doel activiteiten

Rapportages concurrentiepositie 2010
Publicaties concurrentiepositie

Verschijnt

Wereldvleesmarkt

Jaarlijks (januari)

Aanbodsverwachtingen:
Runder- en kalversector

April en november

Schapen en geiten

November

Varkens

April, juni, november
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te verrichten die individuele bedrijven of
private organisaties niet alleen kunnen
oppakken, maar die wel voor de gehele
sector van belang zijn. In dat kader worden
PR-, promotie en voorlichtingsactiviteiten
ontplooid. 
Publiekscampagne varkenshouderij 2010
De promotie voor de varkenshouderij is
erop gericht de sector zichtbaar, toegankelijk en gemakkelijk vindbaar te maken. Een
belangrijke doelstelling is om via informatievoorziening bij te dragen aan een beter
beeld van de varkenssector. Daarnaast
worden burgers uitgenodigd om zelf bij de
varkenshouder te komen kijken. In 2010 is
daarom voor de vierde keer het Weekend
van het Varken georganiseerd. In totaal
bezochten 70.000 mensen een zichtstal. 
Ook liet de varkenssector zich zien in de
strijd tegen kanker en haalde een overweldigend bedrag op voor het goede doel
tijdens de ‘Big Challenge’.
De voorlichting over de varkenshouderij
vindt plaats door en voor varkenshouders. 
Het beleid wordt bepaald door de stuurgroep Sector PR Varkenshouderij, waarin
LTO, NVV en Productschap zitting hebben. 
Naast de collectieve promotie adviseert
deze stuurgroep over de onderwijscommunicatie van het PVV, de zichtstallen van
de Stichting Varkens in Zicht en de hieraan
gerelateerde campagne Stap in de Stal.
In 2010 zijn in het kader van de publiekscampagne varkenshouderij onder meer de
volgende activiteiten uitgevoerd:
•	Organisatie Weekend van het Varken en
begeleiden van de Campagne Stap in
de Stal, die via radio, kranten, websites,
onderwijstijdschriften en televisie is
gevoerd;
•	Deelname aan twee duurzame popfestivals
voor jongeren in samenwerking met het
ministerie van EL&I en Varkens in Zicht;
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•	Ondersteuning van de communicatie en
organisatie van Big Challenge 2010
•	Opening van twee nieuwe zichtstallen;
•	Verdere integratie van de sites www.
varkensenzo.nl, www.devarkenshouder.
nl, www.stapindestal.nl en www.varkensinzicht.nl tot één Portal: www.overvarkens.nl. Deze is in september 2010 online
gegaan;
•	Deelname aan de ‘Wat Wil je Worden
Manifestatie’ met het beroep
varkenshouder;
•	Uitbreiden bezoekconcept voor schoolklassen basisonderwijs naar varkensbedrijven, 50 bezoeken gerealiseerd, met
name bij de klassenboeren;
•	Interne communicatie met de sector via
maandelijkse digitale nieuwsbrief over de
PR;
•	Coördinatie van algemene activiteiten
voor de PR zoals onderhoud van websites
en versturen van promotiemiddelen aan
varkenshouders.
De stuurgroep Sector PR varkenshouderij
werkt aan een nieuw meerjarenprogramma. 
Dit meerjarenplan 2011-2013 zal begin 2011
gereed zijn.
Onderwijscommunicatie
Om kinderen en jongeren te laten kennis
maken met de voedselproductie binnen de
vee- en vleesketens, reserveert het PVV een
jaarlijks budget voor educatieve projecten. 
In 2010 werden enkele lopende initiatieven voortgezet, zoals verspreiding van
het bestaande lespakket ‘van fok tot kok’
en deelname aan het onderwijstijdschrift
Het Kleine Loo. 
Daarnaast is in 2010 een meerjarenstrategie voor onderwijscommunicatie
bepaald, waarbij een omslag wordt
gemaakt naar materialen die geschikt zijn
voor het digitale schoolbord en die een
traceerbare samenhang hebben met de
onderwijsmethoden die in het basisonder-

wijs worden gebruikt. Voor het onderwijs
is jaarlijks € 100.000 beschikbaar.
Beeldmateriaal sectoren
Het PVV heeft in 2010 een filmpresentatie afgerond over de vee- en vleessector
voor presentaties tijdens (inter)nationale
congressen en aan buitenlandse delegaties die Nederland bezoeken. Daarnaast
zijn twee sectormodules gemaakt van het
beeldmateriaal: varkenssector en kalversector. Deze filmmodules van 15 minuten
zijn voor gebruik in de sector zelf of voor
gebruik bij het voorlichten van externe doelgroepen: bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken
of landbouwgerelateerde studieprojecten. 
Het doel van het filmmateriaal is een goed
imago van de sectoren te ondersteunen. 
Vleesindustrie
Het Productschap Vee en Vlees vindt het
belangrijk dat het imago van de vleesindustrie verbetert. De commissie Vleesindustrie
heeft daarom een voorstel van de Centrale
Organisatie voor de Vleessector (COV)
voor de herbouw en het onderhoud van de
websites www.vlees.nl en www.lekkerfitmetvlees.nl goedgekeurd. 
De websites zijn ondergebracht bij de
Stichting Vlees.nl en vormen een virtueel
communicatieplatform. Via www.vlees.nl
verstrekt de stichting relevante informatie
over vlees ook vanuit de invalshoek van
de consument. De boodschap die wordt
overgebracht is dat vlees lekker en veilig
is en past in een uitgebalanceerd dieet. 
Daarnaast bevat de site informatie over de
producten en de productiewijze. De site
is actueel: vragen die via de site worden
gesteld, worden binnen 24 uur beantwoord. De kosten voor redactie, onderhoud
en beheer, in 2011 ruim € 190.000, worden
gefinancierd vanuit de vleesindustrie.
Informatiecampagne Kalfsvlees
In 2010 heeft het PVV-bestuur besloten een

informatiecampagne voor de kalversector
mede te financieren. Voor 2010 en 2011 is
per jaar ruim € 325.000 begroot. 
De informatiecampagne is gericht op
Nederland en heeft als doel draagvlak te
creëren voor de Nederlandse kalversector,
zodat deze haar license-to-produce in
Nederland nu en in de toekomst behoudt. 
De informatiecampagne vormt een onderdeel van de door de COV uit te voeren
EU-campagne ‘Kalfsvlees, natuurlijk
gecontroleerd’. 
Een opzet voor de vervolgcampagne

is ontworpen volgens de strikte
EU-voorwaarden, zodat eind 2010 een
aanvraag tot ondersteuning door de EU kon
worden ingebracht.
Doelstelling van de campagne is de
Nederlandse burger-consument onafhankelijke basisinformatie te verschaffen over
de houderij, de kwaliteit en de controlesystemen in deze sector. Een belangrijk
onderdeel van de campagne vormt de
website: www.kalfsvlees.nl, die via een
mediacampagne bredere bekendheid moet
krijgen. Doelgroepen voor de website zijn
primair jongeren en hoger opgeleiden. 
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Vleeswarenindustrie
In 2010 werd door de Vereniging voor de
Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)
in 2010 voor het eerst de ‘Week van de
vleeswaren’ georganiseerd. Kernboodschap
is dat de vleeswarenindustrie trots is op
het beroep en de kwalitatief hoogwaardige, lekkere en gezonde producten. 
Doelgroepen waren media, klanten, distributeurs, toeleveranciers, omwonenden,
consumenten en potentiële werknemers. 
Er werden winkelacties georganiseerd bij
slagers en supermarkten en er was een
symposium in Rotterdam, gepresenteerd
door Nicolette van Dam, het gezicht bij de
Week van de vleeswaren. 
Het PVV heeft ingestemd met uitvoering
van dit project. Een aanvullende consumentencampagne is privaat gefinancierd. Het
project is eind 2010 geëvalueerd. Gelet op
de positieve ervaringen wordt verwacht dat
het evenement in 2011 een vervolg krijgt. 
Promotie levend vee en exportactiviteiten
Het Bureau Nederlandse Vee export
(BNV-e) heeft tot doel het bevorderen van
de export van levend vee, bestemd voor
productie, fokkerij of slacht. De activiteiten
worden aangestuurd door de Commissie
Veehandel van het PVV. De lopende activiteiten en de voortgang worden afgestemd

in de Contactcommissie Promotie Export
Levend Vee, waarin naast een aantal exporteurs ook vertegenwoordigers vanuit de
primaire sector zitting hebben. Het BNV-e
heeft ook in 2010 een ondersteunde rol
gespeeld voor de export en import van
gebruiks-, fok- en slachtvee. In 2010 is deelgenomen aan vijf vakbeurzen in Tsjechië,
Spanje, Polen en twee beurzen in Duitsland. 
Tijdens de beurs in Barcelona heeft de
landbouwraad te Madrid in overleg en
samenwerking met het PVV een seminar
georganiseerd rondom het thema duurzaamheid in de varkenshouderijsector in
Nederland en in Spanje. Het seminar werd
afgesloten met een handelslunch waar
naast de deelnemers van het seminar ook
Nederlandse exporteurs en hun klanten
bij aanwezig waren. Tijdens de beurs in
Brno, Tsjechië, is er in samenwerking met
de Landbouwraad te Praag een kleine
netwerk bijeenkomst georganiseerd. Hierbij
waren ook een aantal exporteurs aanwezig. 
Het promotiemateriaal dat op de diverse
beurzen wordt verspreid is in 2010 volledig
vernieuwd.
Ter ondersteuning van de exporteurs
zijn de algemene verkoopvoorwaarden
voor de export van levend vee herzien. 
Exporteurs kunnen deze basistekst zelf
(laten)aanpassen en indienen bij de kamer
van koophandel. De biggenpas, die in
2009 oorspronkelijk ontwikkeld was om
de Duitse klanten op de hoogte te stellen
van de herkomst en (gezondheids-)historie
van geleverde partijen biggen, is na vraag
vanuit de sector inmiddels ook in het Engels
beschikbaar.
Project ‘biggenexport’

Omdat er grote kansen liggen in Duitsland
voor de Nederlandse varkenssector, is in
2008 het project ‘Biggenexport Duitsland’
opgestart. De Nederlandse biggenproductie
groeit nog steeds en buitenlandse markten

|

45

zijn van groot belang voor de afzet van
Nederlandse biggen. 
Met name buurland Duitsland wordt
van groot belang geacht gezien de grote
behoefte aan biggen bij Duitse vleesvarkenshouders, en de relatief korte
transportafstand. 
In 2010 hebben twee Ronde Tafel
gespreken met vooraanstaande vertegenwoordigers van de Nederlandse en Duitse
varkenssector plaats gevonden. Dit nieuwe
platform wordt gebruikt om te praten
over onderwerpen die in beide landen van
belang zijn en om afstemming op deze
grensoverschrijdende onderwerpen te
vinden. Transparantie, communicatie, informatie uitwisseling, informatie kwaliteit en
product kwaliteit zijn enkele onderwerpen
die tijdens deze Ronde Tafel gesprekken
aan bod zijn geweest. Gebleken is dat
er concrete behoefte is om Nederlandse
en Duitse initiatieven op het gebied van
informatie uitwisseling goed op elkaar af
te stemmen. Enkele deelnemers van de
Ronde Tafel gesprekken zullen een eventuele afstemming van monitoringssystemen
nader onderzoeken en bespreken.
Naast de ronde tafel gesprekken zijn er
in 2010 ook vier edities van de Bignews
verschenen. De Bignews is een onder de
vlag van het BNV-e geproduceerd blad met
informatie over de Nederlandse varkenssector en de Nederlandse big. Doelgroepen
zijn vooral de Duitse vleesvarkenshouders
en handelaren. 
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Veterinair informatiepunt
Het Veterinair Informatiepunt
(VIP) bij het PVV is het centrale
punt waar bedrijven uit de
vee- en vleessectoren, maar ook
zuivel- en diervoederbedrijven,
terechtkunnen met al hun
veterinaire problemen bij
export naar derde landen. In
goed overleg met de overheid
wordt continu gewerkt aan het
verbeteren van de toegang tot
afzetmarkten buiten de EU, op
uiteenlopende dossiers.

Beleid Veterinair informatiepunt
Het VIP streeft naar een maximale markttoegang tot derde landen in het belang van
de exportpositie van de Nederlandse sector. 
Het oplossen van exportproblemen naar
derde landen, en het tot stand brengen van
exportprotocollen en certificaten voor de
vee- en vleessector, draagt in hoge mate bij
aan de instandhouding en uitbreiding van de
exportpositie van Nederland. 
Verzoeken vanuit het bedrijfsleven met
betrekking tot (veterinaire) markttoegang
naar derde landen worden, na prioriteitstelling in overleg met EL&I en VWA, in behan-

deling genomen en verwerkt. Er is daarbij
vaak sprake van intensieve samenwerking
met de Chief Veterinary Officer (CVO). 
Ook vindt regelmatig overleg plaats met de
gecombineerde COV/PVV Stuurgroep derde
landen, waarin een aantal grote Nederlandse
marktpartijen is vertegenwoordigd.
Effect van het beleid
Effect van het beleid is dat met zekere regelmaat markten geopend of heropend worden
voor (producten van) het Nederlandse
bedrijfsleven. Eenmaal open voor een
bepaald product, blijkt vaak de markt in

dat land ook gemakkelijker open te gaan
voor andere producten. Daarnaast is een
ontwikkeling gaande dat enkele taken
die tot nu toe bij de VWA lagen, worden
overgenomen. Zo is in 2010 de coördinatie
van de beantwoording van markttoegang
questionnaires overgenomen en is de rol bij
veterinaire inspectiemissies uit derde landen
uitgebreid. In verband met de nieuwe
afspraken is de capaciteit uitgebreid. 
Toekomstig beleid
Het VIP voorziet in een duidelijke behoefte:
er wordt naar tevredenheid van het bedrijfs-
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export van varkensvlees als voor de export
van rundvlees en producten daarvan zijn
nieuwe bindende certificaten overeengekomen. Vooral voor de varkensvleesexport is
dit van groot belang. 
Douane Unie (Rusland, Belarus en
Kazachstan)

In 2010 werd bekend dat Wit-Rusland,
Rusland en Kazachstan vanaf 1 januari 2011
een douane-unie gaan vormen. Hierbij zullen
de importwetgeving en de lijsten van goedgekeurde bedrijven worden geharmoniseerd. 
Het VIP maakte een eerste analyse van de
nieuwe importwetgeving, omdat exporterende bedrijven hieraan moeten voldoen.
Daarnaast is samen met VWA en EL&I
gewerkt aan een plan van aanpak voor het
vervangen van alle bindende exportcertificaten per land door één Douane-unie
certificaat. Dit moet voor 1 januari 2012 zijn
afgerond.
Hong Kong

De pilot die met Hong Kong loopt over het
bewerken van vlees uit andere EU-lidstaten,
is in 2010 verlengd nadat de autoriteiten
van Hong Kong een inspectie hebben uitgevoerd. Hierdoor blijft het tot begin 2011
mogelijk om vlees van dieren die niet in
Nederland zijn geslacht naar Hong Kong te
exporteren. 
leven toegang verkregen tot nieuwe derde
landenmarkten en het beleid zal op dat
terrein worden doorgezet. 

is samen met de Nederlandse landbouwvertegenwoordiging in India een informatiebijeenkomst gehouden voor diverse
belanghebbenden.

Landeninformatie alle sectoren
India

Nederlandse bedrijven hebben interesse in
export naar India. Het VIP startte in 2010
voorbereidingen voor het verkrijgen van
markttoegang. Naar verwachting wordt dat
een langdurig traject. De komende jaren
wordt veel tijd besteed aan het openen van
de Indiase markt voor diverse roodvleesproducten. Het laatste kwartaal van 2010

Diverse Balkan-landen : omdat Macedonië,
Kroatië, Bosnië, Moldavië en Servië op
termijn willen toetreden tot de EU, werken
zij aan de aanpassing van hun veterinaire
certificaten. Het betreft veel certificaten die
binnen korte termijn in werking moeten
treden. Aangezien veel certificaten niet één
op één kunnen worden afgegeven door de
VWA, loopt dit niet soepel. Zowel voor de

Maleisië

De Maleisische autoriteiten hebben in
2010 een inspectie bij enkele Nederlandse
bedrijven uitgevoerd. Deze stond vooral
in het teken van het verkrijgen van markttoegang. Hierbij is voornamelijk getoetst of
bedrijven voldoen aan de gestelde eisen. 
De uitkomst van deze inspectie wordt begin
2011 verwacht.
Rusland

In 2010 is gewerkt aan de verruiming van
markttoegang naar Rusland. Daar de regi-
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stratie van voor Rusland erkende bedrijven
niet vlekkeloos verliep bij de VWA, is aangedrongen op een betere, digitale registratie. 
In 2011 zal hiervoor het bestaande bedrijfsregistratiesysteem van de VWA worden
aangepast. 
Om na te gaan of bedrijven daadwerkelijk voldoen aan de Russische eisen, heeft
in november 2010 een inspectie van de
Russische autoriteiten plaatsgevonden. 
Hierbij is een aantal bedrijven in de roodvleessector geïnspecteerd. De definitieve
uitkomst van deze inspectie zal, naar
verwachting, begin 2011 bekend worden.
Varkenssector
China : eind 2010 meldden de Chinese autoriteiten dat de eerste twee Nederlandse
varkensslachterijen worden geaccepteerd
voor export naar China. Hieraan is vanuit
Nederland jaren gewerkt. De bedrijven
exporteerden eind 2010 nog niet naar
China. In 2011 wordt nagegaan op welke
wijze andere geïnspecteerde en nieuw aan
te melden bedrijven erkend kunnen worden. 

(incl. verhitting) in Australië. Na overleg met
de VWA is overeenstemming bereikt over de
interpretaties bij het certificaat. Export kan
per 2011 aanvangen.

certificaat afgerond, waarna de export naar
Turkije direct is opgestart. Er gelden nog
enkele strikte voorwaarden, waarvoor het
VIP in 2011 zal werken aan versoepeling.

Kalfs- en rundvleessector
China : de Chinese autoriteiten zijn wat
betreft de import van kalfsvlees voorzichtig
vanwege BSE. In 2010 organiseerden
de COV, het PVV, en het Nederlands
Landbouwbureau in China samen een
workshop over BSE en de Nederlandse
kalfsvleessector. Rondom deze workshop is
een BSE- questionnaire overhandigd aan de
Chinese autoriteiten, die door hen bestudeerd wordt. 

Balkan : voor de export van levende

Singapore : juni 2010 voerde Singapore een

inspectie uit in de Nederlandse kalversector. 
De uitkomsten van het bezoek en de goed
verlopen onderhandelingen over een veterinair exportcertificaat maakten dat sinds
december 2010 kalfsvlees naar Singapore
kan worden geëxporteerd. Volgens informatie uit de sector werden diezelfde maand
de eerste partijen kalfsvlees uitgeleverd. 

Australië : halverwege 2010 is in Nederland

voor de markttoegang van varkensvlees
in Australië een inspectie uitgevoerd. 
Markttoegang is verkregen voor Nederlands
varkensvlees dat bestemd is voor productie

Turkije : in 2010 werd voor het eerst in veertien jaar weer export van rund- en kalfsvlees
naar Turkije mogelijk. In relatief korte tijd
is de onderhandeling over het veterinair

runderen is in 2010 markttoegang verkregen
in Bosnië-Herzegovina, Albanië, Servië en
Moldovië.
Jordanië : met Jordanië is een bilateraal certi-

ficaat overeengekomen waardoor de export
van zowel kalfs- en rundvlees als de export
van verhitte rundvleesproducten makkelijker
wordt. 
Midden Oosten : sinds 2009 kan Nederlands
kalfsvlees geëxporteerd worden naar  
Saoedi-Arabië. Begin 2010 heeft een
inspectie plaatsgevonden van de sector
levende runderen. Inmiddels zijn versoepelingen voor de export uit Nederland naar het
Midden Oosten voor rund- en kalfsvlees en
levende fokrunderen aangekondigd.
Oman wil de BSE-beperkingen voor rund- en
kalfsvlees en levende dieren versoepelen. Via
EL&I werd onderhandeld over de benodigde
veterinaire certificaten. Naar verwachting
wordt export begin 2011 mogelijk.
De Verenigde Arabische Emitraten (VAE)
hebben toegezegd dat er voor Nederland
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is strategisch van groot belang. Chili zal het
eerste Zuid-Amerikaanse land zijn waar,
sinds de BSE-periode, markttoegang wordt
verkregen.
Australië wil de BSE-invoerban opheffen. 
Vanuit Nederland bestaat interesse om
kalfsvlees en verhitte rundvleesproducten
te exporteren. In Australië wordt een risk
assessment uitgevoerd, de verwachting is
dat die twee jaar duurt. In Nederland houdt
het VIP zich in de tussentijd bezig met een
door Australië toegezonden questionnaire.

meer exportmogelijkheden komen. Zo wordt
de leeftijdsgrens van de dieren waarvan het
vlees afkomstig is, verruimd. Als resultaat
van de goed verlopen inspectie is de export
van levende runderen naar de VAE sinds eind
2010 toegestaan. Daarnaast worden verhitte
vleesproducten toegelaten; over de benodigde certificaten lopen onderhandelingen. 
Naar verwachting wordt exporteren begin
2011 mogelijk. 
De autoriteiten in Koeweit hebben aangegeven dat begin 2011 een definitief besluit
zal vallen over de markttoegang van zowel
rund- en kalfsvlees als levende fokrunderen. 
De kans op een positieve beslissing is groot.
De autoriteiten in Qatar hebben eind 2010
aangegeven dat de import van levende
runderen uit Nederland op korte termijn
wordt toegelaten. Voor rund- en kalfsvlees
is aangegeven dat begin 2011 een definitief besluit zal worden genomen over de
markttoegang. 
Chili : enkele maanden geleden is in
Nederland een inspectie uitgevoerd voor de
markttoegang van Nederlands kalfsvlees in
Chili. Bij de geïnspecteerde bedrijven waren
enkele kritiekpunten, deze worden verwerkt. 
Afhankelijk van de uitkomsten op dit herstel
zal markttoegang worden verkregen. De
markt in Chili zal niet zeer groot zijn, maar

Questionnaires
In 2010 is het VIP begonnen met het beantwoorden van de markttoegang-questionnaires. Dit zijn lijsten met vragen die door
een potentieel bestemmingsland worden
voorgelegd, als onderdeel van het toelatingsproces. Voorheen werden deze questionnaires door de VWA afgewikkeld. Om
de doorlooptijden terug te dringen en de
kwaliteit te verbeteren, is in overleg met de
VWA en EL&I besloten de coördinatie van de
beantwoording over te dragen aan het VIP. 
In 2010 is gewerkt aan een structuur waarbinnen de vragen bij meerdere betrokken
organisaties uitgezet kunnen worden. In
2010 werden 14 questionnaires afgewikkeld. 
Gedurende het jaar zijn 16 nieuwe questionnaires ontvangen. Enkele belangrijke
questionnaires, die zijn afgewikkeld voor
de roodvleessectoren, zijn de questionnaire
voor rund- en kalfsvlees China, de questionnaire voor kalfsvlees Japan, de questionnaire
voor diverse producten voor Indonesië en
die voor ‘fat for feed’ China.
Mede door een inmiddels opgebouwde
database kunnen de kortere questionnaires
die in verband met inkomende inspecties
moeten worden beantwoord snel worden
afgerond. Vervolgens worden ze direct
tijdens de inspectie overhandigd aan de
delegatie. 
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Informatievoorziening
Om de informatievoorziening naar de
bedrijven adequaat te verzorgen, worden
VIP-nieuwsbrieven verzonden per e-mail, en
informatie op het internet. Het bestand van
de nieuwsbrief groeide in 2010 naar 695
abonnees. Er zijn ruim 70 nieuwsbrieven
verstuurd, die vaak door ontvangers weer
doorgestuurd worden naar derden.
Project CLIENT
De implementatie van CLIENT Export en
CLIENT Geleidebiljetten is in 2010 afgerond. 
Eind 2010 waren nagenoeg alle exporterende bedrijven ‘aangesloten’ op het
systeem. Deze bedrijven kunnen de veterinaire exportcertificaten en geleidebiljetten
voor de export van hun producten digitaal
aanvragen via het CLIENT Export systeem. 
Wekelijks worden er momenteel ongeveer
425 exportcertificaten en 700 geleidebiljetten via het nieuwe systeem aangevraagd
en verstrekt in de vleessectoren.
Ook werd in 2010 gewerkt aan het project
CLIENT Internationaal. Hiermee kunnen in de
toekomst de certificaten digitaal verzonden
worden naar het derde land en is de kans op
fraude met documenten kleiner. 
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EU-regelingen en medebewind
Het PVV voert medebewindstaken uit in het kader van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het medebewind
in opdracht van het ministerie van EL&I betekent het
administratief uitvoeren van EU-regelgeving voor de
sectoren vee en vlees, zoals het betaalbaar stellen van
exportrestituties, het afgeven van in- en uitvoercertificaten,
het toekennen van slachtpremies voor kalveren en het
vergoeden van subsidies in het kader van de bestrijding van
scrapie in de schapen- en geitensector. De Dienst Regelingen
(DR) van het ministerie van EL&I doet het feitelijke betalen.
Het PVV doet samen met het Productschap Pluimvee
en Eieren in het GS/PVE al het voorbereidende werk als
Delegated Body van DR.

Om misbruik van EU-gelden te voorkomen,
worden regelmatig inspecties en controles
uitgevoerd, zowel intern als door het ministerie van EL&I, de Europese Commissie en
de Europese Rekenkamer. Besluiten die in
Brussel genomen worden, zijn van grote
invloed op de mogelijkheden die bedrijven
hebben op het gebied van im- en export
vanuit en naar derde landen (landen
buiten de EU). Het PVV heeft naast de
administratieve taak ook een beleidsvoorbereidende taak met betrekking tot de
Europese regelgeving. Via beheerscomités
en raadswerkgroepen wordt in nauwe

samenwerking met het ministerie van EL&I
sectordeskundigheid op Europees niveau
in Brussel ingebracht. Op deze wijze geeft
het productschap mede richting aan het
Europese beleid voor de roodvleessectoren. 
Tevens heeft het PVV een voorlichtende en
informerende functie.
In- en uitvoer
Invoer
De invoer van vee en vlees in de EU uit
derde landen loopt voor een groot deel via
invoercontingenten. Dit zijn vastgestelde
hoeveelheden waarmee uit één of meer-

dere derde landen tegen verminderde, of
volledig geschorste douanerechten kan
worden ingevoerd. In Nederland is het PVV
belast met het beheer en de uitvoering van
invoercontingenten. In nauwe samenwerking met de Europese Commissie worden
bijvoorbeeld aanvragen voor deelname
aan deze contingenten behandeld en
eventueel invoercertificaten hiervoor afgegeven. Daarnaast is het PVV betrokken bij
een aantal specifieke vormen van invoer,
zoals de regeling Actieve Veredeling. De
uitvoering van deze regelingen is geregeld
op basis van een mandaatbesluit tussen de
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certificaten. In 2010 zijn de volgende restitutiebedragen uitbetaald:
Uitbetaalde restituties 2010 door PVV
Sector
Rundersector
Varkenssector
Totaal

bedrag in €
2.935
160
3.095

In de rundersector werd iets meer aan restituties uitbetaald dan in 2009 (€ 300.000). 
Het aantal aanvragen voor restitutie bij de
export nam in de loop van 2010 opnieuw
iets toe. In de varkenssector werd nog
maar weinig restituties uitbetaald (ruim
€ 0,5 mln. minder dan in 2009). In 2010
werden 854 uitvoercertificaten afgegeven
en werden er 31.650 aangiftes ontvangen
en behandeld.

douane en productschappen. De nationale
wetgeving hiervoor is vastgelegd in de
Algemene Douanewet als mede de daarop
gebaseerde Algemene Douaneregeling. Het
PVV gaf in 2010 3.772 invoercertificaten af
en verwerkte 5.237 aangiftes. Dit is meer
dan in 2009.
Uitvoer
Het PVV is belast met de afhandeling van
uitvoerrestituties. Dit betreft de verwerking
van de aanvragen voor exportrestituties,
het beoordelen van het daartoe ingediende
bewijsmateriaal en de afgifte van uitvoer-

Premies en subsidies
Slachtpremieregeling kalveren
Het PVV heeft sinds 2000 de regeling
slachtpremie voor kalveren uitgevoerd. 
In 2010 is voor bijna € 13,6 mln. aan
slachtpremie uitbetaald. Dit betrof betalingen voor het premiejaar 2009 (tweede
voorschot en saldobetaling). Daarnaast
werd in 2009 al voor ca. € 24,1 mln. aan
eerste voorschot voor het premiejaar 2009
uitgekeerd.
In het premiejaar 2009 waren er bijna 1,16
miljoen premiewaardige kalveren. Hierbij
speelt mee dat een aantal (rosé)kalverhouders zich alsnog heeft ingeschreven voor de
slachtpremieregeling kalveren. Een gevolg
van de tendens om deze (rosé)kalveren
jonger dan acht maanden af te leveren. Dit
om te voldoen aan de in 2008 ingevoerde
Europese definitie voor kalfsvlees.
Het hoge aantal kalveren en het feit dat voor
de kalversector een financieel plafond van
€ 40,3 miljoen gold, heeft ertoe geleid dat
niet het maximaal toegestane premiebedrag
van € 50 per kalf is uitbetaald. Het maximale
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premiebedrag per kalf (inclusief korting voor
financieel plafond) bedroeg € 34,76. Indien
van toepassing is dit bedrag nog verlaagd
met modulatiekorting van 7% of 11% en
eventuele overige kortingen. De hoogte
van het bedrag per premiewaardig kalf
verschilde dit jaar dus per relatie omdat dit
mede afhankelijk was van de al dan niet toe
te passen modulatievrije voet van € 5.000. 
Dit hing af van de totale hoeveelheid steun
die een relatie over 2009 ontving.
Ontkoppeling per 2010
Vanaf 2010 krijgen Nederlandse kalverhouders geen Europese steun meer in de vorm
van een slachtpremie. De slachtpremies
voor volwassen runderen en kalveren zijn
namelijk met ingang van 1 januari 2010
ontkoppeld. Dit houdt in dat een bijdrage
niet langer gebonden is aan het aantal
slachtdieren. Daarvoor in de plaats komt
een vaste bijdrage via de zogenaamde
Bedrijfstoeslagregeling. Een regeling die
volledig door Dienst Regelingen (DR)
wordt uitgevoerd. Het PVV leverde voor
het bepalen van de toeslagrechten aan DR
bestanden met uitbetaalde slachtpremies
over de referentiejaren 2006, 2007 en 2008.
Subsidieregeling terugdringing TSEgevoeligheid bij schapen
Sinds 2008 voert het PVV in opdracht van
het ministerie van EL&I als onderdeel van
een EU-subsidieverordening een subsidieregeling voor het terugdringen van
TSE-gevoeligheid bij schapen uit. Het gaat
om een tegemoetkoming in de kosten van
testen op genotypering. Dit in het kader
van een door het PVV erkend fokprogramma. Een schapenhouder kan 50%,
met een maximum van € 10 per uitgevoerde test vergoed krijgen. Voor de regeling 2009 is tot en met begin 2010 totaal
€ 43.840 uitbetaald. Het betrof 4.384
subsidiabele tests. Over deze betalingen is
in april 2010 verslag uitgebracht aan DR.

52 | jaarverslag PVV 2010

DR rapporteerde het programmajaar 2009
over de gehele subsidieregeling aan de
Europese Commissie.
Voor het programmajaar 2010 is in totaal
maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld. 
Er is in 2010 voor 2.958 testen subsidie
aangevraagd en er is voor de eerste drie
kwartalen voor € 25.080 aan subsidie
vergoed. 
Het laatste kwartaal van 2010 wordt in
januari 2011 uitbetaald.

Invoer

In 2010 importeerde de EU 385.000 ton
rundvlees uit derde landen. Dit was ongeveer
10% minder dan in 2009. Deze vermindering
is vooral het gevolg van verminderde invoer
uit Zuid Amerika; de invoer uit een aantal
andere landen, zoals de Verenigde Staten,
nam toe. Nederland importeerde in 2010
ongeveer 70.000 ton; iets meer dan in 2009.
Schapen- en geitensector
Uitvoer

Beveiligingsbeleid
Als Delegated Body van DR (betaalorgaan)
voldoet het Gemeenschappelijk Secretariaat
van PVV en PPE aan Europese eisen op
het gebied van gestandaardiseerde informatiebeveiliging. Dit geldt voor fysieke
informatiebeveiliging, maar evenzeer
wordt voldaan aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en moeten gegevensbestanden worden aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP). Sinds 2009 is bij het PVV een
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet toe op naleving van de
wet en is aanspreekpunt voor vragen over
privacygegevens.
Marktordeningen
Rundersector
Uitvoer en restituties

In 2010 werd in de EU voor 210.000 ton
runderen en rundvlees exportcertificaten
met restitutie aangevraagd. Dit is drie keer
zo veel als in 2009. 
De totale uitvoer van de EU bedroeg in
2010 zo’n 455.000 ton. In 2009 was dit  
250.000 ton. De totale export van runderen
en rundvlees vanuit Nederland was in
2010 ongeveer 34.000 ton. In 2009 was
dit ongeveer 25.000 ton. De Europese
Commissie wijzigde de restitutiebedragen
in de rundersector één keer in 2010. Dit
betrof een halvering van de restituties eind
september. 

In de EU werd in 2010 ongeveer 24.000 ton
ingevoerd. Dit is bijna twee keer zoveel als
in 2009. Nederland importeerde ongeveer
3.000 ton in 2010.
Invoer

In de EU werd in 2010 ongeveer 260.000
ton ingevoerd: ongeveer 10% minder dan
in 2009. Nederland importeerde ongeveer
13.000 ton in 2010.
Varkenssector
Uitvoer en restituties

In 2010 werd door de EU 2.800.000
ton (productgewicht) producten uit de
varkenssector uitgevoerd naar landen
buiten de EU. Dit is bijna 10% meer dan
in 2009. Nederland exporteerde in 2010
ongeveer 225.000 ton, 5% meer dan
in 2009. Met name in de tweede helft
van het jaar drongen diverse lidstaten bij
herhaling aan op herintroductie van restituties. Dit vanwege beperkte marges: lage
varkensprijzen en stijgende voerkosten. De
Europese Commissie zag daar steeds geen
aanleiding toe, mede omdat de afzet in
derde landen prima verliep. Voor (bepaalde)
verwerkte producten waren er gedurende
heel 2010 restituties van kracht. De restitutiebedragen voor deze verwerkte producten
wijzigden in 2010 niet. 
Invoer

De EU importeerde in 2010 ongeveer

50.000 ton producten (in productgewicht)
uit de varkenssector uit derde landen. Dit is
ongeveer net zo veel als in 2009. Nederland
voerde ongeveer 4.000 ton in. 
EU-Beleid
Het PVV is direct betrokken bij de
beleidsvoorbereiding en uitvoering van
EU-regelgeving. Dit laatste in de voorlichtende en informerende zin. Via circulaires,
maandmail en Internet worden de belanghebbenden op de hoogte gehouden van
wijzigingen in de Brusselse regelingen. De
beleidsvoorbereidende taak is voornamelijk
gericht op inbreng van sectordeskundigheid, samen met het ministerie van EL&I, in
de EU-discussies over de marktordeningen. 
In de marktordeningen zijn de mogelijkheden vastgelegd die gebruikt kunnen
worden door ‘Brussel’ om de markt te
beïnvloeden. Het productschap is ook actief
betrokken bij de discussies over de uitbreiding van de EU, de afspraken die worden
gemaakt binnen de WTO en discussies over
herziening van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. 
WTO
Medio 2004 werd een raamwerkakkoord
bereikt binnen de WTO, dat zou worden
uitgewerkt. Diverse keren leek het erop dat
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en Canada. Het productschap is van mening
dat deze onderhandelingen bevroren
moeten worden nu er weer beweging is in
WTO verband. Gewaakt moet worden dat
de vleessectoren twee keer betalen.

over deze uitwerking overeenstemming zou
worden bereikt. Tot een overeenstemming
kwam het niet en nieuwe besprekingen
kwamen nauwelijks van de grond. Dat staat
nu weer in een ander daglicht omdat er nu
toch weer vooruitgang is. 
Het PVV geeft in dit kader herhaaldelijk
het belang aan van de juiste behandeling
van de voor de Europese Unie ‘gevoelige’
vleessectoren.
Bilaterale vrijhandelsakkoorden
Mede vanwege de trage voortgang van de
WTO onderhandelingen over een Dohaakkoord, is Europa met een aantal handelspartners onderhandelingen aangegaan over
bilaterale Vrijhandelsakkoorden (VHA). Zo
is in 2010 een VHA overeengekomen met
Zuid-Korea dat van groot belang is voor het
continueren van de export van varkensvlees
vanuit Europa (en vooral ook Nederland). 
Omdat er tussen de EU-lidstaten verschillende standpunten lagen over de wenselijkheid van een dergelijk akkoord (vooral
omdat de Europese automobielindustrie
tegenstander was van dit akkoord) heeft
het productschap in Brussel en Den Haag
bij herhaling aangedrongen op het afsluiten
van dit akkoord.
Daarnaast is de Europese Commissie in 2010
onderhandelingen aangegaan met Mercosur

Hervorming landbouwbeleid
Tijdens de Landbouw- en Visserijraad
van november 2008 hebben de Europese
ministers van Landbouw een akkoord
bereikt over verdere hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB). De afspraken moeten leiden tot
meer marktwerking in de landbouw, zodat
de Europese boeren de concurrentie op
de wereldmarkt beter aankunnen. Met
de genomen besluiten zette de Raad een
belangrijke stap op weg naar een algehele
herziening van het GLB in 2013. De hierover
in 2009 begonnen vervolgbesprekingen
werden in 2010 voortgezet. Eind 2010
kwam de Europese Commissie daarop met
indicaties voor de invulling het GLB na
2013.
Herkomstetikettering EU
De discussie rond het dossier ‘voedselinformatie aan consumenten’ is onverminderd
voortgezet in 2010. Nadat het Europees
Parlement in eerste lezing haar standpunt
vaststelde en daarin opnam dat verregaande herkomstetikettering verplicht zou
moeten worden gesteld voor alle landbouwproducten (dus ook voor alle aanbiedingsvormen van vlees) nam de Raad eind
2010 haar conclusies aan. De Raad nam
een gematigder standpunt in: voor vers
vlees zou ‘land van herkomstetikettering’
verplicht moeten worden gesteld.  Voor
vleesproducten en vlees als ingrediënt zou
de Commissie op een later moment met
een rapport moeten komen waarin het
de mogelijk- en onmogelijkheden schetst. 
Het PVV heeft zich hardgemaakt voor een
eenvoudige ‘land van herkomstetikettering’,
dus niet analoog aan de bestaande etiket-
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teringsverplichting voor rund- en kalfsvlees. 
Ook voor rund- en kalfsvlees zou moeten
worden heroverwogen of de uitgebreide
(born, raised, slaughtered) etikettering
nog nodig is. In 2011 zal het Europees
Parlement het dossier in tweede lezing
behandelen en zal het mogelijk worden
afgesloten onder Pools voorzitterschap in
de tweede helft van 2011. 
EU-beleid BSE
In 2010 publiceerde de Europese Commissie
het langverwachte strategiedocument met
betrekking tot de versoepelingen van het
bestaande BSE-beleid. Het PVV is hier groot
pleitbezorger van omdat de bestaande situatie versoepeling rechtvaardigt. Meest in het
oog springende onderdelen van deze TSE
roadmap II zijn de voorziene versoepelingen
van het diermeelverbod en de verhogingen
van testleeftijden voor runderen. Voor wat
betreft het laatste onderdeel zijn in januari
2011 de eerste voorstellen al met de lidstaten
besproken. De discussies rond de versoepeling van het diermeelverbod worden in de
tweede helft van 2011 verwacht. 
GGO’s
De roep van het Europese bedrijfsleven
(inclusief PVV) om een technische oplossing voor de nultolerantie van nog niet in
de EU toegelaten GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) lijkt zijn vruchten
af te werpen. De Europese Commissie
heeft  inmiddels een voorstel gedaan hoe
moet worden omgegaan met sporen van
niet-toegelaten GGO’s in grondstoffen
voor diervoer. Verdere behandeling van dit
voorstel volgt in 2011. Vanuit met name de
food industrie zal naar verwachting de druk
worden opgevoerd om een vergelijkbare
werkwijze ook voor grondstoffen voor de
voedingsmiddelenindustrie toe te passen. 
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Inkomsten en uitgaven
Managementinformatie
Het PVV werkt aan de hand van een jaarlijks vast te
stellen ondernemingsplan en sectorplannen. De realisatie
van het ondernemingsplan wordt gestuurd in de
planning en control cyclus, in de managementinformatie
en bestuurlijke rapportages. Alle uitgaven worden
verdeeld naar verantwoordelijke afdeling, projecten en
sectoren. Bestuurlijke verslaglegging vindt per kwartaal
plaats in het Bestuur van het productschap. Het Bestuur
stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.
Daarnaast komen een tussentijdse herziene begroting,
prognoses en voortgangsrapportages aan de orde in het
(Dagelijkse) Bestuur.

Financieel beleid
De algemene voorschriften voor het financiële beleid en beheer zijn gebaseerd op
de Wet op de Bedrijfsorganisatie en nader
uitgewerkt in de SER-verordening Financiën
Bedrijfslichamen.
Op basis daarvan heeft het Bestuur nadere
regels gesteld met betrekking tot het financiële beleid en beheer. Op basis van bovenstaande regelgeving worden de activiteiten
verantwoord naar hoofdfuncties, te weten:
‘Bestuur en algemeen’, ‘Markt’, ‘Product
en dienst’, ‘Arbeid’ en ‘Medebewind’. Alle
navolgende financiële gegevens zijn geba-

seerd op de vastgestelde cijfers van de jaarrekening 2010.
Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld binnen de
kaders van de Verordening Financiën
Bedrijfslichamen 1999 van de SER. 
Waarderingen vinden plaats tegen historische verkrijgingsprijs, tenzij anders
vermeld. De effecten worden gewaardeerd
tegen marktwaarde. Op de vorderingen
op korte termijn is een voorziening in
mindering gebracht wegens mogelijke
oninbaarheid. Voorzieningen worden

gewaardeerd tegen contante waarde. De
bestemmingsreserves omvatten de ten
behoeve van de betrokken activiteiten
opgelegde heffingen, onder aftrek van
reeds door het Bestuur tot en met het
verslagjaar gecommitteerde verplichtingen. 
Verplichtingen worden opgenomen in het
jaar van toekenning en als zodanig opgenomen onder de post crediteuren inzake
toegezegde bijdragen. 
Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop deze betrekking hebben
óf aan het jaar waarin de verplichting door
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50% geactiveerd. De verzekerde waarde
van het pand  is € 595.000.
De financiële vaste activa hebben betrekking op effecten welke belegd zijn via een
externe partij in obligaties en (Hoofdsom)
garantieproducten. De effecten zijn beursgenoteerd, gewaardeerd tegen marktwaarde en vrij verhandelbaar.
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Vlottende activa
Onder de vlottende activa zijn onder meer
opgenomen de opgelegde heffingen die
betrekking hebben op het jaar 2010 en
per balansdatum nog niet zijn ontvangen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met een
voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Balans per 31 december (x e 1.000)

ACTIVA

2010

2009

PVV

PVV

Vaste Activa

PASSIVA:

2010

2009

PVV

PVV

Eigenvermogen

- materiële Vaste Activa

427

384

- financiële Vaste Activa

20.560

21.402

Algemene Reserve
- weerstandsvermogen

4.119

5.266

Totaal Vaste Activa:

20.987

21.786

- vereveningsrekeningen

2.992

1.895

Subtotaal Algemene Reserve

7.111

7.161

608

768

Vlottende Activa:
- heffingen

3.404

- bijdrage derden inzake
subs.
- RC productschappen
- RC stichting CKVCB
- overige vorderingen en
overlopende activa
Totaal Vlottende Activa:
Liquide Middelen:

1.017

3.365
41

- markt, afzetbevordering
- product en dienst

474

338

- gezondheidszorg

3.295

3.751

-

636

- kwaliteit

3.354

3.735

567

560

1.460
6.355
16.362

1.081
5.461

- onderzoek
- arbeid
Subtotaal Bestemmingseserves

413

354

8.238

9.168

17.824 Bestemmingsfonds

het Bestuur wordt aangegaan. De apparaatskosten worden toegerekend aan de
verschillende (hoofd)functies op basis van
de personele inzet. 
Toelichtingen op de balans
Vaste activa
De materiële vaste activa heeft betrekking
op een woonhuis in Brussel in verband met
de activiteiten van het Bureau Brussel. Het
pand is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele activering
van verbouwkosten. In 2010 is het pand
verbouwd. De verbouwkosten zijn voor

Bestemmingsreserves

- veeziektenfonds

18.044

19.021

Subtotaal Bestemmingfonds

18.044

19.021

Totaal Eigenvermogen

33.393

35.350

438

441

6.403

5.731

3.471

3.549

9.874

9.280

43.705

45.071

Voorzieningen
Schulden op korte termijn
- crediteuren inzake subsidies
- overige schulden en
vooruitontvangen bedragen
Totaal Schulden op korte termijn
Totaal Activa

43.705

45.071

Totaal Passiva
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn risicomijdend
geplaatst bij door De Nederlandse Bank
erkende instellingen. 
Eigen vermogen
Er wordt onderscheid gemaakt in een
algemene reserve, bestemmingsreserves
en bestemmingsfondsen. De algemene
reserve dient als buffer om de continuïteit van het schap te kunnen waarborgen
en om onvoorziene claims op te kunnen
vangen. Ten laste of gunste van de algemene reserve komt het saldo van de functie
‘bestuur en algemeen’. 
Bestemmingsreserves dienen ter financiering van doorlopende activiteiten op
basis van de door het bestuur vastgestelde
(meerjaren)begrotingen. Ten laste of gunste
van de bestemmingsreserves komen de
saldi van de beleidsactiviteiten, te weten
afzetbevordering, gezondheidszorg,
onderzoek/kwaliteitszaken en arbeid. Het
bestuur streeft naar een maximale omvang
van de reserves van 75% à 80% van de
jaaruitgaven.
De bestemmingsfondsen hebben betrekking op onzekere toekomstige verplichtingen bij uitbraak van besmettelijke
dierziekten. Zo staat het productschap
over de periode 2010 t/m 2014 garant
voor de volgende maximale bijdragen aan
de overheid in geval van uitbraak van een
dierziekte.

Naast bovengenoemde verplichtingen ten
laste van het veeziektenfonds staat het
PVV ook garant voor bestrijdingskosten
bij uitbraak van de ziekte van Aujeszky. 
Daartoe is binnen het veeziektenfonds
een bedrag van € 4 miljoen gereserveerd. 
Mochten de kosten hoger uitvallen, dan
zal daarvoor een separate heffing worden
ingesteld. 
Voorzieningen
De voorziening heeft betrekking op de
stopzetting van de activiteiten van het
Voorlichtingsbureau Vlees in 2005, op de
pensioentoeslagen aan ex-werknemers van
opgeheven bedrijfschappen en de afvloeiingskosten van de ex-voorzitter. 
Schulden op korte termijn
Onder de schulden op korte termijn zijn
onder meer de per balansdatum nog
openstaande crediteuren opgenomen en

Garantstellingen bij dierziekte-uitbraak 2010 t/m 2014
Diersoort

(x € 1 mln)

Runderen

PVV-deel

Kalveren

PVV-deel

Varkens

Waarvan: € 42 mln. AVP/ SVD en € 26 mln. KVP/ MKZ

Schapen en geiten*

Waarvan: € 1,35 mln. voor scrapie

* excl. monitoringskosten voor Q-koorts.

0,5
1,9
68,0
4,5

de door het bestuur reeds toegezegde
bijdragen op projecten tot en met 2010,
onder aftrek van de reeds daarop betaalde
voorschotten. 
Toelichtingen op de
resultatenrekening
Baten
Het PVV voert collectieve taken uit voor
de sectoren. Omdat dit werk voor de hele
bedrijfskolom in de sector wordt gedaan,
is het belangrijk dat elke veehouder via de
heffing naar verhouding meebetaalt. De
heffing wordt geïnd bij de slacht of export
van dieren. Verder betalen bedrijven in de
(rood)vleesindustrie, vleeswarenindustrie
en de veehandel nog een heffing aan het
PVV. Deze heffing is gebaseerd op de
loonsom (vleesindustrie), omzet (vleeswarenindustrie) of op basis van aantal
diersoorten waarin gehandeld wordt, in
combinatie met het aantal werkzame fte’s
(handel).
De heffingstarieven worden jaarlijks door
het Bestuur vastgesteld bij de behandeling
van de begroting.
Diverse baten
De overige baten hebben betrekking op
opgelegde retributies voor de VVL, rentebaten, beleggingsresultaat en restituties van
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Staat van Baten en Lasten 2009
rekening
(x € 1.000)

2010

prognose begroting
2010

2010

rekening
2010

baten:
heffingen

rundersector

680

641

697

819

1.351

1.276

1.512

1.205

varkenssector

6.326

6.288

6.150

6.510

schapensector

1.886

1.718

1.828

601

24

29

29

33

-

-

-

3

362

317

384

395

vleesindustrie

841

952

951

923

handel in vee

320

320

335

318

11.789

11.541

11.886

10.807

kalversector

geitensector
voedselveiligheid
vleeswarenindustrie

subtotaal

in voorgaande jaren toegekende, maar niet
volledig benutte subsidies.
Heffingstarieven PVV 2009 en 2010 (in €)

retributies

258

262

262

259

beleggingsresultaat

938

1.334

923

1.996

niet bestede subsidies

502

-

-

944

overige baten

385

350

279

1.056

13.873

13.487

13.351

15.062

Totaal baten

2010

2009

Runderen

1,30

1,30

Kalveren

0,85

0,75

aandeel kosten GS-PVE

3.712

3.935

4.171

3.690

Jonge kalveren

0,41

0,40

idem; inzake voorzitter

173

175

209

106

Varkens

0,26

0,29

idem; inzake wachtgeld

163

-

-

233

Biggen

0,26

0,21

vergaderkosten

199

225

225

233

Schapen

0,86

0,80

diensten door derden

1.065

882

748

1.226

Geiten

0,46

0,45

financiële relaties:

Jonge geiten

0,14

0,14

1.236

Heffingen PVV
De totale heffingsopbrengst over het jaar
2010 van € 11,9 miljoen ligt in lijn met
de oorspronkelijke begroting; wel zijn
verschillen per sector aan te wijzen. Zo ligt
de heffingsopbrengst in de varkenssectoren schapensector hoger door hogere
exportaantallen. Daartegenover staat een
lagere heffingsopbrengst in de kalversector
doordat het begrote hogere heffingstarief niet opgelegd kon worden omdat er
nog geen Brusselse goedkeuring was. De
heffingsopbrengst in de vleesindustrie
ligt ook lager dan oorspronkelijk begroot
door een correctie van te hoog geschatte
heffingen in 2009.

Lasten:

- markt

1.343

1.445

1.140

- gezondheidszorg

3.494

3.721

2.935

2.741

- veeziektenfonds

2.839

2.808

2.755

1.662

- kwaliteit

2.586

3.253

2.882

3.096

-

-

-

3

102

174

174

23

- voedselveiligheid
- onderzoek

155

301

301

190

Totaal lasten

- arbeid

15.830

16.919

15.540

14.439

Resultaat

1.958-

3.432-

2.189-

856

345

Verwerking van het resultaat:
- ten gunste/laste van de algemene reserve

50-

25

157-

- ten gunste/laste van de bestemmingsreserves

931-

2.731-

1.461-

115

- ten gunste/laste van de bestemmingsfondsen

977-

726-

571-

396

1.958-

3.432-

2.189-

856

57
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De heffingen in de diersectoren worden
opgelegd bij de slachterijen en de exporteurs en zijn gebaseerd op aantal geslachte
of geëxporteerde dieren. In de schapen- en
geitensector is er voor het veeziektenfonds ook een heffing op bedrijfsniveau.
De heffingen in de vleeswarenindustrie zijn
gebaseerd op omzet, in de vleesindustrie
op loonsom en in de Handel in vee op basis
van aantal diersoorten in combinatie met
het aantal werkzame fte’s.
Lasten
De uitgaven met betrekking tot het apparaat worden verantwoord in de jaarrekening van het GS/PVE (bijlage IV) en op basis
van feitelijke inzet doorberekend aan PVV. 
De bestemmingsuitgaven hebben betrekking op door het bestuur goedgekeurde
plannen en subsidies. De post afzetbevordering bevat de uitgaven voor voorlichting
over en/of ter stimulering van de afzet
van vee en vleesproducten in binnen- en
buitenland. Onder gezondheidszorg zijn
met name projecten opgenomen voor
onderzoek op het gebied van de preventieve gezondheidszorg in de dierlijke sector. 
De post onderzoek en kwaliteit heeft voor
een groot deel betrekking op een bijdrage
in de herstructurering van de vleeskeuring
en betreft daarnaast voornamelijk praktijkonderzoek in de diverse diersectoren
en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
voor de vleesverwerkende industrie. Onder
de post veeziekten zijn uitgaven opgenomen die verband houden met mogelijke
uitbraken van besmettelijke dierziekten. 
Daaronder vallen monitoringskosten,
uitgaven voor het in stand houden van een
crisisfaciliteit en een financieringsfaciliteit
die nodig zijn bij een onverhoopte uitbraak
van een dierziekte. 
De post arbeid tenslotte betreft bijvoorbeeld projecten op het gebied van
arbeidsomstandigheden en sociale
aangelegenheden. 

Externe financiële relaties (zie bijlage)
Op gebieden waarover het productschap
geen specialistische kennis in huis heeft,
worden projecten uitbesteed aan op dat
terrein deskundige externe organisaties. 
Het Bestuur beslist over de uitbesteding
en weegt of het een bijdrage levert aan de
realisatie van doelstellingen van het eigen
beleid. Projecten die worden uitbesteed
betreffen onder meer onderzoek, afzetbevordering, controleactiviteiten, monitoring
in het kader van kwaliteit, diergezondheid,
arbeid en markt. Dit wordt gespecificeerd
in de jaarrekening van het schap, die
ook via internet te bekijken is. Volgens
de richtlijnen van de SER dienen externe
financiële relaties met niet-dragende
organisaties vanaf een ondergrens van
€ 50.000 gespecificeerd te worden. 
Voor dragende organisaties geldt geen
ondergrens. 
Doelmatig en doeltreffend
Het PVV maakt gebruik van klankbordgroepen en adviescommissies voor het
opstellen van een onderwerpen- en prioriteitenlijst voor het praktijkonderzoek. 
Hierbij worden projectvoorstellen en -resultaten toegelicht en besproken. De projectplannen voor diergezondheidszorg en de
uitkomsten worden in de adviescommissies

besproken. Voor het praktijkonderzoek zijn
separate adviescommissies ingesteld die
onder meer tot taak hebben de gefinancierde projecten te begeleiden en evalueren
en het bestuur te adviseren. De genoemde
commissies bestaan uit vertegenwoordigers
van de geledingen in de veehouderij.
Vergoedingen voorzitter en bestuursleden
De vergoeding van de voorzitter is geregeld
in de verordening vergoeding voorzitter
(PVV) 2009. Deze verordening is gebaseerd
op de verordening regels en richtlijnen
van de Sociaal Economische Raad. In 2010
bedroeg het inkomen en de kosten van de
voorzitter € 173.000.
Het Bestuur heeft in 2009 besloten om
voor de vacatievergoeding voor de jaren
2009-2010 het maximum te volgen zoals
door de SER is bepaald, te weten € 385
per dagdeel. 
De vacatievergoedingen 2010 zijn dan ook
ongewijzigd gebleven ten opzichte van
2009, namelijk € 385 voor vergaderingen
van het (dagelijks) bestuur en de commissies 88a, en € 260 voor de overige commissies en werkgroepen. Ook de vergoeding
voor verblijfkosten is ongewijzigd gebleven
op € 16.
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De nevenfuncties van
PVV-bestuurders staan op de website
www.pve.nl, onderdeel organisatie:
besturen en commissies.

Gegevens over de vergoedingen van
bestuursleden en de voorzitter zijn opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening
2010 wordt, na vaststelling in de bestuursvergadering, op internet gepubliceerd. 
Bijlage II geeft een overzicht van de vergoedingen van bestuursleden.
In bijlage I en III is een overzicht van de
bestuurs- en commissieleden opgenomen. 
Een overzicht van nevenfuncties van
bestuursleden is te vinden op www.pve.nl  
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Bijlage I  Samenstelling bestuur per 31/12/2010
PVV-bestuur

Dagelijks Bestuur PVV

voorzitter

S.W.A. Lak

Voorzitter

S.W.A. Lak

plaatsvervangende

J.E. Klijn

Leden

J.E. Klijn

voorzitters

A.L. ten Have-Mellema

A. Bruggeman

secretaris

S.B.M. Jongerius

A.L. ten Have-Mellema
W.E.M. Zwanenburg
H.W.A. Swinkels
J.H.G. Goebbels
P.A. Thijsse

Leden van werkgeverszijde

namens

plaatsvervangende leden

A.L. ten Have-Mellema

LTO Nederland

H.J.M. Boelrijk

S.J. Schenk

LTO Nederland

H.J.M. Boelrijk

W.E.M. Zwanenburg

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

J.L. Geurts

J.H.G. Goebbels

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)

A.Th.M. van der Laan

S. Korver

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

P.J.M. Beckers

H.W.A. Swinkels

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

L.J.H. Persoon

P.A. Thijsse

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en de Centrale Bond

A. Kingma

G.J. van Dalen

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

W.P. Hoogenboom

H.H. van der Geest

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

M.J.B. Jansen

van Paardenhandelaren in Nederland (CEBOPA)

Leden van werknemerszijde

namens

plaatsvervangende leden

R.J. Gijsen

CNV Vakmensen

F.A. van de Veen

A. Bruggeman

CNV Vakmensen

F.A. van de Veen

F.H. van der Land

de Unie

W.H. Segboer

J.E. Klijn

FNV Bondgenoten

Vacature

W. Daams

FNV Bondgenoten

J.W. Compaijen

M.J.M. Nuyten

FNV Bondgenoten

G.P.M.J. Roest

F.J.M. de Beer

FNV Bondgenoten

G.P.M.J. Roest

J.C.H.M. Verhoeven

FNV Bondgenoten

J. van der Lecq

Vacature

FNV Bondgenoten

Vacature

Ministeriele vertegenwoordigers PVV
Vertegenwoordigers

namens ministerie

J.J.C.M. van Dongen

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

G. Theunissen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Vertegenwoordiger

namens

R.C. Gilhuijs

Sociaal Economische Raad (SER)

De nevenfuncties van
PVV-bestuurders staan op de website
www.pve.nl, onderdeel organisatie:
besturen en commissies.
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Bijlage II  Vacatievergoedingen bestuursleden
leden van werkgeverszijde

namens

Ontvanger

A*

A.L. ten Have-Mellema

LTO Nederland

€ 4.235

A.L. ten Have-Mellema

11

S.J. Schenk

LTO Nederland

€ 2.445

S.J. Schenk

7

W.E.M. Zwanenburg

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

€ 7.075

W.E.M. Zwanenburg

20

J.H.G. Goebbels

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)

€ 5.140

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

14

S. Korver

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

€ 4.505

Vion Boxtel

13

H.W.A. Swinkels

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

€ 9.145

Kalver Slachterij Aalten B.V.

27

P.A. Thijsse

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en de

€ 9.685

P.A. Thijsse

31

Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland (CEBOPA)

Vergoeding

€ 51.975

P.A. Thijsse; inzake voorzittersvergoeding
Commissie Veehandel/Contactcommissie
Promotie Export Levend Vee

G.J. van Dalen

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

€ 2.955

G.J. van Dalen

8

H.H. van der Geest

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

€ 2.310

H.H. van der Geest

6

Ontvanger

A*

plaatsvervangende leden

namens

H.J.M. Boelrijk

LTO Nederland

Vergoeding

J.L. Geurts

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

A.Th.M. v.d. Laan

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)

L.J.H. Persoon

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

P.M.J. Beckers

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

-

A. Kingma

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en de

-

€ 3.485

H.J.M. Boelrijk

2

J.L. Geurts

11

Vleeswarenfabriek Persoon BV

1

€

260

Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland (CEBOPA)
W.P. Hoogenboom

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

M.J.B. Jansen

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

leden van werknemerszijde

namens

R.J. Gijsen

CNV Vakmensen

A. Bruggeman
F.H. van der Land

Vergoeding

Ontvanger

A*

€ 2.310

CNV Vakmensen

6

CNV Vakmensen

€ 6.160

CNV Vakmensen

16

De Unie

€ 3.225

De Unie

10

J.E. Klijn

FNV Bondgenoten

€ 4.890

FNV Bondgenoten

14

W. Daams

FNV Bondgenoten

€ 2.060

FNV Bondgenoten

6

M.J.M. Nuyten

FNV Bondgenoten

-

F.J.M. de Beer

FNV Bondgenoten

-

J. Verhoeven

FNV Bondgenoten

-

Vacature

FNV Bondgenoten

-

plaatsvervangende leden

namens

F.A. van de Veen

CNV Vakmensen

-

Vacature

De Unie

-

J.W. Compaijen

FNV Bondgenoten

-

G.P.M.J. Roest

FNV Bondgenoten

-

J. van der Lecq

FNV Bondgenoten

-

A = Aantal vergaderingen waarvoor vergoeding is ontvangen

Vergoeding

FNV Bondgenoten
Ontvanger

A*
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Bijlage III  Commissies in 2010
Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PVV
Namens bestuur PVV

Lid

LTO Nederland

J. Brooijmans
B. Loseman

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

H.W.A. Swinkels

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

P.A.Thijsse

Namens besturen PVV/PZ gezamenlijk
LTO Nederland

S. Groot

FNV Bondgenoten

J.E. Klijn

CNV Vakmensen

W. Bijma

Nederlandse Veeverbeterings organisatie

Vacature

Namens bestuur PZ
LTO Nederland

S.J. Schenk
A.J.M. van Hoof

Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

C.H. Wantenaar
Vacature

Voorzitter

S.J. Schenk

Secretaris

J. Klaver

Adviescommissie Kalveren
Benoemende organisaties

Lid

Plaatsvervangend lid

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

H. van Drie

R. de Way

W.C.L. Jorissen

Vacature

H.W.A. Swinkels

T. Boer Mzn

LTO Nederland

J.H.M. Paridaans

T. Boer Mzn

B. Loseman

H.J.M. Boelrijk

H. Lammers

H.J.M. Boelrijk

C. de Jong

H.J.M. Boelrijk

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

P.A. Thijsse

R. Pluim

G.J. Wittenberg

J.A.F.C. Baijens

Productschap Diervoeder (PDV)

H.R. Buys

E.A. Buys

Vacature

H. Klarenbeek

H. Boeve

A.G.M. Oosterwegel

L. Van den Broek

W. Mulder

Voorzitter

S.W.A. Lak

S.B.M. Jongerius

Secretaris

H. Bekman
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Contactcommissie Promotie Export Levend Vee
Benoemende Organisaties

Lid

Plaatsvervangend lid

LTO Nederland

H.J.M. Boelrijk

J. Overeem

J. Brooijmans

M.J.G. Paauw

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

F.J.M. Jansen

B.J.A. ten Thije

M.H.J. Paridaans

Vacature

J. Verhoog

Vacature

C.P. Oostrom

A. Posthouwer

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

L. Verheijen

J.L. Geurts

Voorzitter

P.A. Thijsse

Secretaris

S. Muijs

Adviescommissie Runderen
Benoemende organisaties

Lid

Plaatsvervangend lid

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

W. van Roessel

S. Korver

B. Gosschalk

R. Swart-Hogeslag

LTO Nederland

J. Goud

M.J.G. Paauw

J. Brooijmans

M.J.G. Paauw

C. Romijn

I. Bisseling

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

P.A. Thijsse

Vacature

A.de Haan

G. Visser

Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS)

G.J. van Dalen

H.J. Hofmeester

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

A.C. Vlaardingerbroek

M.B.E. Somhorst

Voorzitter

S.W.A. Lak

S.B.M. Jongerius

Secretaris

H. Bekman

Adviescommissie Schapen en Geiten
Benoemende organisaties

Lid

Plaatsvervangend lid

LTO Nederland

G.H.T. van Beek

J. Bakker

N.T.M. Verduin

J. Bakker

B. van Everdingen

J. Bakker

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

A.C.A. van de Ven-Rijnen

M.J.G. Paauw

P.A. Thijsse

W. Jorissen

J. Verhoog

M. Blonk

A.A. Kingma

K.C. Visser

L. Westgeest

Vacature

P.N. Mulder

Vacature

Vacature

Vacature

E. Rhöse

L.J. Bos

Voorzitter

S.W.A. Lak

S.B.M. Jongerius

Secretaris

J. Klaver

Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS)
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Adviescommissie Varkens
Benoemende organisaties

Lid

Plaatsvervangend lid

LTO Nederland

H.J.M. Boelrijk

J.M.M. Peerlings

J. Overeem

A.L. ten Have-Mellema

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

Centrale Organisatie voor de vleessector (COV)

M. Tijssen

M.H.T. Rooijakkers

W.E.M. Zwanenburg

H. Bloemenkamp

J.L. Geurts

H. Bloemenkamp

T. Duteweerd

M. Schoneveld

E. Grolleman

W.J.M. Klessens

G. Goertz

R.W.J. van ’t Hoff

S. Korver

P.J.C.M. van Balkom

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)

F. Egberts

Vacature

Vacature

Vacature

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)

P.A. Thijsse

J.M. Jansen

C. Oostrom

A. Posthouwer

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

A.C. Vlaardingerbroek

M.B.E. Somhorst

Voorzitter

S.W.A. Lak

S.B.M. Jongerius

Secretaris

A. van Lenthe

Commissie Varkenshouderij
Organisatie

Lid

Plaatsvervangend lid

LTO Nederland

M.H.T. Rooijakkers

H.J.M. Boelrijk

M. Tijssen

H.J.M. Boelrijk

A.L. ten Have-Mellema

H.J.M. Boelrijk

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

CNV Vakmensen

G. Oosterlaken

H.J.M. Boelrijk

W.E.M. Zwanenburg

M. Schoneveld

J.L. Geurts

T. Duteweerd

H.M.B.A. Bloemenkamp

T. Duteweerd

A. Bruggeman

R.J. Gijsen
Vacature

FNV Bondgenoten

J.E. Klijn

Voorzitter

W.E.M. Zwanenburg

Secretaris

A.H. van Lenthe
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Commissie Veehandel
Organisaties

Lid

Plv. lid

Centrale Vereniging voor de Coöperatieve Handel

S. Korver

Vacature

P.J.C.M. van Balkom

Vacature

Nederlandse Bond voor Handelaren in Vee (NBHV)

Centrale Bond van Paardenhandelaren (CEBOPA)

J.P. Blom

Vacature

M.H.M. van de Bovenkamp

B.H.M. Camps

W.J.M. Wagenmans

E.W.J.M. Bomers

M. Boers

Vacature

M. Brinksma

Sj. Douma

M. Bakker

Vacature

R.C. Roelofse

G.B. Rijzinga
Vacature

CNV Dienstenbond

J.E. Klijn

FNV Bondgenoten

W, Daams

Voorzitter

P.A. Thijsse

Secretariaat

J.J. Raap

Commissie Vleesindustrie
Organisatie

Lid

Plv. Lid

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)

J.H.G. Goebbels

W.J.M. Klessens

S. Korver

Vacature

H.W.A. Swinkels

W.C.L. Jorissen

M. Gosschalk

R. Swart-Hogeslag

R.W.J. van ’t Hoff

R.P. van der Kruijk

Koninklijke Nederlande Slagersorganisatie (KNS)

W.P. Hoogenboom

Y.W.J.M. Bemelman

FNV Bondgenoten

J.E. Klijn

Vacature

W. Daams

Vacature

Vacature

Vacature

CNV Vakmensen

R.J. Gijsen

F.A. van de Veen

A. Bruggeman

F.A. van de Veen

De Unie

F.H. van der Land

Vacature

Voorzitter

J.H.G. Goebbels

Secretaris

R. van der Does

Commissie Vleeswarenindustrie
Organisatie

Lid

Plv. Lid

Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV)

J. Hameka

R.P. van der Kruijk

Vacature

S. ten Den

Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten (VNB)

F. Egberts

R.P. van der Kruijk

FNV Bondgenoten

Vacature

Vacature

CNV Vakmensen

W. Daams

J.E. Klijn

R.J. Gijsen

F.A. van de Veen
Vacature

De Unie

F.H. van der Land

Voorzitter

J.H.G. Goebbels

Secretaris

R. van der Does
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Bijlage IV  Externe financiële relaties
I Financiële relaties met niet-dragende organisaties		
Naam organisatie

Korte omschrijving activiteit/project/relatie

2010

2009

Hoofdfunctie Markt:
PRLT

Sectorenpresentatie op DVD

GfK consumentenpanel

Levering gegevens over huishoudelijke aankopen

Stichting Varkens in Zicht

Bevorderen openstellen van varkensbedrijven
voor het algemeen publiek

SPK

Publieksinformatie kalfsvlees

Diverse organisaties

Posten lager dan € 50.000

102
47

55

50

200

346
640

721

1.185

976

865

518
75

Hoofdfunctie Gezondheid:
GD

Plan van aanpak antibioticaresistentie

GD

Preventieve gezondheidszorg varkens

89

GD

GD-productplan: bewaking vaccinatie ZvA

76

GD

GD-productplan: bewaking SVD-monitoring

77

75

GD

Preventieve gezondheidszorg schapen/geiten

298

160

GD

Preventieve gezondheidszorg runderen/kalveren

553

415

GD

Verbeteren gezondheidsstatus varkenshouderijbedrijven

56

74

GD

Antimicrobiële resistentie varkenshouderij

113

GD

Longitudinaal studie antibioticumresistentie

GD

Effect op vruchtbaarheid en virustransmissie

51

GD

Trends en triggers in de varkenssector

120

Universiteit Utrecht

Opsporing cysticercosis in vleeskalveren

158

Universiteit Utrecht

Resistentie ontwikkeling in de kalverhouderij

Universiteit Utrecht

MRSA onderzoek longitudinaal vleeskalveren

Ministerie van LNV

Crisisfaciliteit GD/Diergezondheidsfonds

50
50
106

Livestock Research Wageningen UR

Transmissie en virulentie van streptococcus suis

Livestock Research Wageningen UR

Bedrijfsspecifieke voeding varkens

101

72
101

GD

VVL-regeling

778

565

Diverse organisaties

Posten lager dan € 50.000

404

235

3.494

2.741

Hoofdfunctie Veeziektenfonds:
Ministerie van LNV

Crisisfaciliteit GD

Ministerie van LNV

Diergezondheidsfonds

Rabobank

Kosten bankgarantie inzake stand-by faciliteit

Ministerie van LNV

Ziekte van Aujeszky

GD

Ziekte van Aujeszky

Centraal Veterinair Instituut

Ziekte van Aujeszky

Intervet

Ziekte van Aujeszky: vaccin

462
2.168

737

8

100

181

237

22
55
432
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Naam organisatie

Korte omschrijving activiteit/project/relatie

2010

2009

Diverse organisaties

Ziekte van Aujeszky

39

49

Diverse organisaties

Posten lager dan € 50.000

11
2.839

1.662

Hoofdfunctie Kwaliteit en Voedselveiligheid:
Livestock Research Wageningen UR

Uitsnijden varkenskarkassen om vleespercentage

Livestock Research Wageningen UR

Ontwikkelen welzijnsmeter voor vleeskalveren

Livestock Research Wageningen UR

Diverse onderzoeksprojecten varkenshouderij

Livestock Research Wageningen UR

Zorgen over zorg

64

Livestock Research Wageningen UR

Verbeterde huisvesting kraamfase

85

Livestock Research Wageningen UR

Kennisverspreiding schapen / geiten

29

Livestock Research Wageningen UR

Reductie NH3-emissie varkens

Livestock Research Wageningen UR

Naar twee identificatie-ingrepen fokvarkens

Livestock Research Wageningen UR

Mineralen op Maat

258
16

16

708

935

60
88

66

66

146

146

Livestock Research Wageningen UR

Vloerenonderzoek vleeskalveren

81

GD

Aanpak PRSSv in Nederland

75

CBD

Voedselketeninformatie in de rundersector

CBD

Ontwikkelen info schaap/info geit database

ZLTO

Implementatie/communicatie hygienecode schapen

70

NFSO

Duurzame genetische verbetering vleeslamkwaliteit

44

425
55

EBI Food Safety

Onderzoek inzake bestrijden MRSA

250

150

Livestock Research Wageningen UR

Stoppen met castreren van beerbiggen

500

500

Diverse organisaties

Posten lager dan € 50.000

253

599

2.586

3.099

Hoofdfunctie Onderzoek:
TNO

Actualiseren NEVO-tabel

Diverse organisaties

Posten lager dan € 50.000

85
17

23

102

23

119

154

10.325

8.655

Hoofdfunctie Arbeid:
Diverse organisaties
Totaal niet dragende organisaties

Posten lager dan € 50.000
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II Financiële relaties met dragende organisaties		
Naam organisatie

Korte omschrijving activiteit/project/relatie

2010

2009

Groene Belangenbehartiger / N.V.V.

Imagoverbetering varkenshouderij

80

80

LTO Nederland

Imagoverbetering varkenshouderij

80

80

COV

Virtueel communicatieplatform vleessector

0

100

160

260

FNV Bondgenoten

Verankering arbeid productschappen en vakbonden

24

24

CNV Vakmensen

Verankering arbeid productschappen en vakbonden

12

12

36

36

196

296

Totaal dragende organisaties

III Totaal financiële relaties
2010

2009

10.521

8.951

jaarverslag PVV 2010

|

69

Bijlage V  Financieel overzicht GS/PVE  
GS/PVE Balans per 31 december
Activa

(bedragen x € 1,000)

2010

GS/PVE Staat van baten en lasten
2009



(bedragen x € 1,000)

Vaste activa

rekening

prognose

begroting

rekening

2010

2010

2010

2009

Baten
Materiële vaste activa

357

613

Vlottende activa

bijdragen Productschappen

6.454

6.780

6.939

6.180

vergoeding opgedragen taken

4.224

4.240

4.720

4.536

680

500

600

640

21

50

50

66

587

600

550

652

11.966

12.170

12.859

12.074

8.987

8.982

9.610

8.883

411

420

420

398

1.222

1.252

1.259

1.234

700

690

690

707

6

5

10

2

637

816

860

794

diensten aan derden
rente

Vorderingen op korte
termijn

overige baten

debiteuren en overige
vorderingen

827

568

vooruitbetaalde kosten

346

347

1.173

915

2.662

3.583

Liquide middelen

totaal van de baten
Lasten
personeelskosten
reis-, verblijf- en representatiekosten
huisvestingskosten
bureaukosten

Totaal

4.192

5.111

vergaderkosten bestuur
diensten door derden

Passiva

2010

2009

overige lasten
Totaal van de lasten

Reorganisatie voorziening

1.617

2.474

655

512

Saldo

3

5

10

56

11.966

12.170

12.859

12.074

0

0

0

0

Vlottende passiva
Schulden op korte termijn
rekening courant
Productschappen
overige schulden

Totaal

1.920

2.125

2.575

2.637

4.192

5.111

Toelichtingen op de balans en staat
van baten en lasten zijn opgenomen
in de jaarrekeningen, die te vinden
zijn op www.pve.nl

70 | jaarverslag PVV 2010

Bijlage VI  Overzicht basisregelgeving PVV 2010
(Stand per 31/12/2010)
Geldende basisregelgeving, autonoom
titel
Verordening prijswaarneming

in werking
01-07-03

doel, werkingssfeer en datum heroverweging door bestuur PVV
doel: Regeling die de waarneming van marktprijzen in de rundersector ten behoeve van
diverse marktordeningsinstrumenten van de EU verplicht stelt.

runderen 2003

werkingssfeer: Slachterijen die meer dan 20.000 runderen per jaar slachten en grossiers die meer
dan 10.000 runderen per jaar laten slachten.
heroverwogen: 31-10-2007
Verordening slachting en weging

01-07-03

doel: Voorschriften voor het uniform slachten en wegen van slachtvarkens.
werkingssfeer: Varkensslachterijen die per jaar meer dan 10.000 varkens slachten.

slachtvarkens 2003

heroverwogen: 31-10-2007
Verordening classificatiemerken

01-07-03

doel: Voorschriften voor het op uniforme en objectieve wijze bepalen van de
slachtkwaliteit van karkassen van zware slachtvarkens zoals zeugen. Slachtzeugen

slachtzeugen 2003

kunnen door hun hoger gewicht niet hetzelfde geclassificeerd worden als
slachtvarkens. De classificatie van slachtzeugen is niet verplicht.
werkingssfeer: Zeugenslachterijen
heroverwogen: 31-10-2007
Verordening registratie en

01-07-03

doel: Met deze verordening streeft het PVV naar een uniforme en heldere praktijk op
het terrein van registratie en het verstrekken van gegevens door de betrokken

verstrekking van gegevens (PVV) 2003

ondernemingen.
werkingssfeer: alle ondernemingen waarvoor het PVV is ingesteld
heroverwogen: 31-10-2007
Verordening classificatie slachtvarkens

01-07-03

doel: Voorschriften voor het op uniforme en objectieve wijze bepalen van de
slachtkwaliteit van varkenskarkassen. Dit is op grond van Europese regelgeving

2003

verplicht en geldend voor alle EU-lidstaten.
werkingssfeer: Slachterijen die per jaar meer dan 10.000 varkens slachten of die op tenminste 2
dagen per kalenderweek minimaal 100 varkens per dag slachten dan wel die per
jaar ten minste 1.500 varkens slachten op een slachtplaats waar een classificateur
aanwezig is.
heroverwogen: 31-10-2007
Verordening algemene bepalingen

01-01-05

doel: Deze verordening stelt m.n. regels voor de wijze van vaststelling, oplegging en
inning van de verschuldigde heffingen die ondernemers moeten voldoen op grond

heffingen (PVV) 2005

van de heffingsverordeningen van het PVV.
werkingssfeer: alle heffingsplichtige ondernemingen waarvoor het PVV is ingesteld
heroverwogen: 24-9-2008
Verordening monitoring Leukose bij
runderen (PVV) 2007

27-05-07

doel: Bewakingsonderzoek van de Leukose-vrij status van rundvee via monsternames
werkingssfeer: Primaire rundveehouderij
heroverwogen: --
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titel
Verordening varkensleveringen (PVV)

in werking
03-02-08
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doel, werkingssfeer en datum heroverweging door bestuur PVV
doel: Borging van de contactstructuur in de Nederlandse varkenshouderij om versleping
van dierziekten te voorkomen.

2007

werkingssfeer: Hele varkenssector.
heroverwogen: -Verordening slachting, weging en

22-06-08

doel: Voorschriften (verplicht) voor het uniform vaststellen van het uitbetaalgewicht van
runderen door de verschillende slachterijen om transparantie te bevorderen.

classificatie slachtrunderen (PVV) 2008

werkingssfeer: Runderslachterijen die op jaarbasis gemiddeld 75 runderen of meer per week
slachten.
heroverwogen: -Verordening monitoring kritische

28-02-09

doel: Monitoring van kritische stoffen bij kalveren via monstername en -analyse zodat
dergelijke stoffen niet in het humane consumptiekanaal belanden.

stoffen bij kalveren (PVV) 2008

werkingssfeer: Primaire sector, be- en verwerkers en handelaren in de kalverhouderij
heroverwogen: -Verordening monitoring kritische

28-02-09

doel: Monitoring van kritische stoffen bij varkens via monstername en -analyse zodat
dergelijke stoffen niet in het humane consumptiekanaal belanden.

stoffen bij varkens (PVV) 2008

werkingssfeer: Primaire sector, be- en verwerkers en handelaren in de varkenshouderij
heroverwogen: -Verordening Salmonellamonitoring

20-12-09

doel: Via monitoring per varkensbedrijf de salmonellacategorie en per slachterij de mate
van Salmonella-besmetting bepalen. Eerste doel is deze getallen goed in kaart te

varkenssector (PVV) 2009

brengen en de voedselveiligheid in de sector te waarborgen.
werkingssfeer: Primaire sector, be- en verwerkers in de varkenshouderij
heroverwogen: -Verordening monitoring vesiculaire

01-01-10

doel: Landelijke monitoring in de varkenssector op vesiculaire varkensziekte (SVD) om
aantoonbaar te houden dat Nederland vrij is van SVD.

varkensziekte (PVV) 2009

werkingssfeer: Primaire sector in de varkenshouderij
heroverwogen: -Verordening subsidieverstrekking
(PVV) 2010

29-08-10

doel: Deze verordening regelt zaken voor alle door het PVV te verstrekken subsidies.
werkingssfeer: subsidieaanvragen
heroverwogen: --
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Heffings-/retributieverordeningen en geldende fondsverordeningen
titel

in werking

Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PVV 2003

01-07-03

Verordening fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005

01-01-05

Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2005

01-01-05

Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2005

01-01-05

Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PVV) 2005

01-01-05

Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003

11-03-06

Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003

11-03-06

Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling vleeswarenindustrie PVV 2003

01-07-03

Verordening o & o fonds vleesindustrie (PVV) 2003

15-04-06

Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007

17-06-07

Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

01-03-09

Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

30-08-09

Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010

01-01-10

Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010

01-01-10

Geldende basisregelgeving, medebewind
titel
Verordening verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking,

in werking
15-07-97

alsmede van ß-agonisten 1997
Verordening slachtpremie kalveren

01-01-00

Verordening Uitvoering Fokkerijbesluit 2001

30-06-01

Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008

06-07-08

Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008

01-08-08

Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen (PVV) 2008

01-08-08

Verordening invoer runderen in het kader van tariefcontingenten bergrassen (PVV) 2008

01-08-08

Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008

31-08-08

Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009

01-07-09

In 2010 ingetrokken basisregelgeving (autonoom en medebewind)
titel
Verordening bestrijding vesiculaire varkensziekte (PVV) 2004

ingetrokken
01-01-10
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Bijlage VII  Regelgeving PVV
in werking getreden in 2010
titel

in werking

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010

01-01-10

Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2010

01-01-10

Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010

01-01-10

Verordening monitoring vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009

01-01-10

Besluit aanwijzing toezichthouders autonome Verordeningen (PVV) 2009

31-01-10

Verordening tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen varkens (PVV) 2009 (2009-I)

07-02-10

Besluit bijdrageregeling digitale registratie medicijngebruik kalveren (PVV) 2010

20-02-10

Verordening tot wijziging van de Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006 (2010-I)

20-02-10

Verordening tot wijziging van de Verordening slachting, weging en classificatie van slachtrunderen (PVV) 2008 (2010-I)

28-03-10

Besluit tot wijziging van het Besluit nationaal uitbetalingssysteem naar kwaliteit 2003 (2010-I)

25-04-10

Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010

13-06-10

Besluit secretaris aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010

02-07-10

Besluit aanwijzing controleurs actief veredelingsverkeer sector vee en vlees (PVV) 2010

18-07-10

Verordening tot wijziging van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 (2010-I)

15-08-10

Besluit tot wijziging van het Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking (PVV) 2008 (2010-I)

15-08-10

Verordening subsidieverstrekking (PVV) 2010

29-08-10

Verordening tot wijziging van de Verordening Veeziektenfonds (PVV) 2007 (2010-I)

29-08-10

Besluit benoeming Commissie van deskundigen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 periode 2010-2012

01-09-10

Verordening tot wijziging van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 (2009-I)

10-10-10

Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling

19-12-10

model bedrijfscertificaat (PVV) 2010
Verordening tot wijziging van de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008 (2010-I)

26-12-10

Uitgebreide informatie over de
verschillende PVV-verordeningen
vindt u op www.pve.nl
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Bijlage VIII  Adressen
A
Algemene Inspectie Dienst (AID) - Poststraat 15 6460 AE Kerkrade - Tel. (045) 546 62 22

G
Gezondheidsdienst voor Dieren - Arnsbergstraat 7
- 7418 EZ Deventer - Tel. (0570) 66 02 22

B
Biologica - Herculesplein 269 (2e verd.) - 3584 AA
Utrecht - Tel. (030) 233 99 70
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswaren
industrie (VNV) - Louis Braillelaan 80 - 2719 EK
Zoetermeer - Tel. (079) 363 49 19

K
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie
(KNS) - Diepenhorstlaan 3 - 2288 EA Rijswijk Tel. (070) 390 63 65

C
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
- Overgoo 13 - 2266 JZ Leidschendam Tel. (070) 337 62 00
Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS) - Laan
van Vollenhove 3229 - 3706 AR Zeist Tel. (030) 694 18 00
Centraal Veterinair Instituut van Wageningen
UR - Houtribweg 39 - 8203 AA Lelystad Tel. (0320) 23 88 00
Centrale Bond van Paardenhandelaren in
Nederland - Grotestraat 32 - 7475 AX  Markelo
- Tel. (06) 13 180 941
Centrale Organisatie Vleessector (COV) - Louis
Braillelaan 80 - 2719 EK Zoetermeer Tel. (079) 363 49 00
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) Godfried Bomansstraat 8 - 4103 WR Culemborg
- Tel. (0345) 47 07 00
CNV Vakmensen - Tiberdreef 4 - 3561 GG Utrecht
- Tel. (030) 751 1001
CNV DienstenBond - Polarisavenue 175 - 2132 JJ
Hoofddorp - Tel. (023) 565 10 52
Co More Bedrijfsdiensten - Laan van Vollenhove
3229 - 3706 AR Zeist - Tel. (030) 694 18 00
D
De Unie - Multatulilaan 12 - 4103 NM Culemborg Tel. (0345) 85 18 51
DLV-Diergroep - Oostwijk 5 - 5406 XT Uden Tel. (0413) 33 68 00
F
FNV Bondgenoten - Varrolaan 100 - 3584 BW
Utrecht - Tel. 0900 - 96 90

L
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) Bezuidenhoutseweg 225 - 2594 AL Den Haag
- Tel. (070) 338 27 00
Landbouw-Economisch Instituut (LEI) Alexanderveld 5 - 2585 DB Den Haag Tel. (070) 335 83 30
LTO vakgroep Melkgeitenhouders Onderwijsboulevard 225 - 5223 DE Den Bosch
- Tel. (073) 217 30 00
M
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (voorheen Economische Zaken) Bezuidenhoutseweg 30 - 2594 AV Den Haag
Tel. (070) 379 89 11
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (voorheen LNV) - Prins Clausplein 8 2595 AJ Den Haag - Tel. (070) 378 68 68
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid - Anna van Hannoverstraat 4 - 2595 BJ
Den Haag - Tel. (070) 333 44 44
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport - Parnassusplein 5 - 2511 VX Den Haag Tel. (070) 340 79 11
N
Nederlandse Bond van Handelaren in en
Bewerkers van Slachtproducten (HBS) Louis Braillelaan 80 - 2719 EK Zoetermeer Tel. (079) 363 49 00
Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend
Vee (NBW) - Nieuwe Veenendaalseweg 40 3911 MK Rhenen - Tel. (0317) 61 23 78
Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)
- Van Zuylen van Nieveltlaan 75 - 3771 AB
Barneveld - Tel. (0342) 41 84 78
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van

Dieren - Scheveningseweg 58 - 2517 KW
Den Haag - Tel. (088) 811 30 00
Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV)
- Louis Braillelaan 80 - 2719 EK Zoetermeer Tel. (079) 368 75 10
P
Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO)
- Ampèrelaan 4d - 2289 CD Rijswijk - Tel. (070)
319 51 95
Productschap Diervoeder - Stadhoudersplantsoen
12-18 - 2517 JL Den Haag - Tel. (070) 370 85 03
Productschap Zuivel - Louis Braillelaan 80 - 2719
EK Zoetermeer - Tel.(079) 368 15 00
PVE Brussel - Trierstraat 59-61 - 1040 Brussel Tel. (00 32 2) 230 75 00
S
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
(SKV) - Laan van Vollenhove 3229 - 3706 AR
Zeist - Tel. (030) 694 19 10
SVO (Opleiding voor de vleessector) - Kroonslag 2
- 3991 TW Houten - Tel. (030) 275 81 81
T
TNO Kwaliteit van Leven (Innovation for Life) Utrechtseweg 48 - 3704 HE Zeist - Tel. (088)
866 60 00
U
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
- Yalelaan 1 - 3584 CL Utrecht
- Tel. (030) 253 90 00
V
Veepro Holland - Louis Braillelaan 80 - 2719 EK
Zoetermeer - Tel. (079) 368 77 03
Verificatie Instituut Kwaliteitssystemen (Verin)
- Laan van Vollenhove 3229 - 3706 AR Zeist Tel. (030) 694 19 00
(nieuwe) Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
- Prinses Beatrixlaan 2 - 2595 AL Den Haag Tel. (070) 448 48 48
W
WUR Livestock Research - Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad - Tel. (0320) 23 82 38
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Bijlage IX  Afkortingen
A
ASG
AmvB

Animal Science Group
Algemene Maatregel van Bestuur

B
BT
Bluetongue
BNV - e 	 Bureau Nederlandse Vee- export
BSE
Bovine Spongiforme Encephalopathie
C
CBb
CBD
CBL
CBS
CCvD
COV
CNV
CVI 	
D
DGF
DKR
DR
E
EC
EFSA
EU
EL&I

F
FNV

College van Beroep voor het
bedrijfsleven
Controle Bureau Dierlijke Sector
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Centraal Bureau Slachtveediensten
Centraal College van Deskundigen
Centrale Organisatie Vleessector
Christelijk Nationaal Vakverbond
Centraal Veterinair Instituut

H
HACCP 	 Hazard Analysis Critical Control Point
I
IBR
IKB
I&R

Europese Commissie
European Food Safety Organisation
Europese Unie
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Infectueuze Bovine Rhinotracheitis
(rundergriep)
Integrale Keten Beheersing
Identificatie en Registratie

Koninklijke Nederlandse
Slagersorganisatie
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij
voor Diergeneeskunde
KVP
Klassieke Varkenspest

LTO
Diergezondheidsfonds
Commissie Diergezondheid en
Kwaliteit Runderen
Dienst Regelingen

R
RIVM

K
KNS

L
LEI 	
LNV

M
MKZ
MRSA

N
NBHV

Landbouw Economisch Instituut
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Land- en Tuinbouworganisatie
Nederland

Mond- en Klauwzeer
Methicilline Resistente Staphylococcus
Aureus

NGO
NVV 	
nVWA

Nederlandse Bond van Handelaren in
Vee
Non Gouvernementele Organisatie
Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

P
PBO
PDV
PPE
PT
PVE
PVV

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Productschap Diervoeder
Productschap Pluimvee en Eieren
Productschap Tuinbouw
Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Productschap Vee en Vlees

Federatie Nederlands Vakverbond

G
GD
Gezondheidsdienst voor Dieren
GMP
Good Manufacturing Practice
GS/PVE Gemeenschappelijk Secretariaat
Productschappen Vee, Vlees en Eieren

PZ

R&O
RvA
S
SER
SKV
SVD
SVO
SZW

T
TNO
TSE

V
VROM
VVL
VWA
VWS

Productschap Zuivel

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne
Reinigen en Ontsmetten
Raad voor Accreditatie

Sociaal Economische Raad
Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector
Swine Vesicular Disease
Slagersvakopleiding
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Instituut voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Transmissable Spongiform
Encyphalopathy

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Verordening Varkensleveringen
Voedsel en Waren Autoriteit
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

W
WTO
World Trade Organisation
Wet BO Wet op de Bedrijfsorganisatie
Wpb
Wet bescherming persoonsgegevens
Z
ZVA

Ziekte van Aujeszky
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