Arend Mijs (Anevei):

Grootinduurzameeieren
Nederlandse eierproducenten hebben altijd vooropgelopen wat innovatie betreft,
ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daardoor zal de
nieuwe regelgeving voor pluimveehouders, die in 2012ingaat, in Nederland niet veel
problemen opleveren. In het buitenland is echter niet iedereen omgeschakeld en die
laksheid mag niet worden beloond,vindt belangenbehartiger Anevei.

N

ederland isde grootste eierexporteurterwereld.Jaarlijks
worden er tien miljard geproduceerd, nog eens bijna
driemiljard geïmporteerd eneendikkenegen miljard
geëxporteerd. Vooralnaar Duitsland, dat het afgelopen jaar zes
miljard Nederlandse eieren afnam. Dieenorme vraag naar eieren bij
de oosterburen ismede veroorzaakt door het verbod op legbatterijen
dat inDuitsland alop 1 januari 2010inging,waardoor deDuitse
productie grotendeels stilkwam te liggen. Devraag naar Nederlandse
eieren steeg zoexplosief, dat aan deNederlandse consument zelfs
'nee' moest worden verkocht.
InNederland en de rest van deEuropese Uniegaat dat verbod
pas in2012in, samen met een zogenoemd kooiverbod, wat erop
neerkomt dat kippen vanaf die datum indiervriendelijker kooien
moeten worden gehouden. "Diemoeten voorzien zijn van zaken als
een schuurstrip waaraan de kippen hun nagels kunnen scherpen,
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legnesten en een strooiselruimte. Debeschikbare ruimte per kip
moet van 550vierkante centimeter naar 750vierkante centimeter
wordenvergroot", legtArend Mijsuit.Mijsisvoorzitter van de
Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren Anevei,die
90%procent van alleeierhandelaars, ei-verwerkende producenten en
eierpakstations van het land vertegenwoordigt.
Marktnietverstoren
Dienieuwe regelingen zullen in Nederland niet deimpact hebben die
zeinDuitsland hadden,want Nederland loopt aldecennialang opde
zaken vooruit, vertelt Mijs. "Tegenwoordig worden er etiketjes als
'duurzaamheid' en MVO opgeplakt, maar Nederlandse pluimveehouders hebben altijd algeïnnoveerd, alwas het maar omde efficiëntie
te vergroten en de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door energie te
besparen. Ophet gebied van dierenwelzijn zijn ookalgrote slagen
gemaakt. Batterij-eieren zieje hier in dewinkels aljaren niet meer."

Daar dankt Nederland ook zijn leiderspositie aan, meent Mijs.
"Nederlanders zijn altijd meesters geweest inde intensieve
veehouderij, oponderzoeksgebied lopen wevoorop envoor onze
handelspartners zijn we een betrouwbare leverancier met constante
kwaliteit."
Datgeldt niet voor iedereen in Europa, en nu 2012met rasse
schreden nadert, ziet menige pluimveehouder de bui al hangen:
die gaat het niet op tijd redden. "Ikschat dat straks 30%vande
Europese pluimveeproductie niet zal zijn overgeschakeld naar het
verrijkte kooisysteem", zegt Mijs."InOost-Europa zijn bijvoorbeeld
na detoetreding tot de EUbegin 2000veel nieuwe pluimveehouders
bijgekomen, met kooien volgens het oude stramien, want dat was het
goedkoopst. Diedoen niet nu alhun legbatterijen weg."
Maar alsdie hun eieren straks na 1 januari 2012gewoon opde
markt mogen blijven brengen, ontstaat eroneerlijke concurrentie.
Demodernere kooien -Mijs hanteert de term koloniehuisvestingbrengen nu eenmaal een hogere kostprijs met zich mee,waardoor
er tegen degoedkopere batterij-eieren niet valt opte concurreren.
Aandeandere kant zou de markt worden verstoord als nietgemoderniseerde bedrijven opeens werden geblokkeerd.
Eierenzelfopeten
"Wijwillen natuurlijk niet dat goed gedrag wordt bestraft en slecht
gedrag beloond", zegt Mijs.InBrussel heeft de Europese organisatie EUWEP, waarin Anevei isvertegenwoordigd, opverzoek van het
Europese parlement daarom aan deEuropese Commissie een lijst
met maatregelen voorgelegd. "Omervoor te zorgen dat de markt
evenwichtig blijft", aldus Mijs. "EUWEPvindt dat landen niet mogen
worden beloond voor slecht gedrag.Alser dus niet op tijd isomgeschakeld, moeten dielanden hun batterij-eieren maar zelf opeten.
Daarnaast willen wij dat tenminste degrotere bewegingsruimte voor
de kippenwélwordt gerespecteerd, dus dan moeten pluimveehouders
die niet zijn omgeschakeld maar een aantal kippen wegdoen.Ook
stellen wevoor om een stok achter de deur te houden. Wiein 2012
nogniet is omgeschakeld, krijgt daar maximaal driejaar detijd voor.
Dan ishet echt einde verhaal.Eensoepel beleid maggeen vrijbrief
zijn voor64-jarige ondernemers dieerover een paarjaar toch mee
stoppen en die geen opvolger hebben, omtot het einde dan maar op
de oudevoet verder te gaan."
Tenslotte stelt EUWEPvooromeieren, die niet volgens de regelsvan
het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geproduceerd, te
gebruiken voor deei-verwerkende industrie. "Anderswordt een tekort
aan eieren indieindustrie opgevuld door eieren uit derde landen, die
alhelemaal niet aan deEU-normen voldoen.Diekomen dan lachend
demarkt innemen, dat kan ookdebedoeling niet zijn."
Braafstejongetje vandeklas
Maarluisteren zeinBrusselwel? Mijs:"In Brussel zeggen ze:'regels
zijnregels,en alsondernemers niet tijdig zijn omgeschakeld, isdat
hùn probleem'. Delidstaten moeten het maar bewaken. Maar wij
willen ookgraag aandacht voor demogelijk torenhoge prijzen, de
marktverstoring en de fraude die degevolgen kunnen zijn. Daar
moet ookoverworden nagedacht. Daarwringt de schoen tochwel,
dat men in Brussel niet bereid isom na te denken wat er in2012 zou
kunnen gaan gebeuren."

DeNederlandse overheid iseen goede gesprekspartner vindt Mijs,
maar aande andere kant heeft zehet ookerggemakkelijk dankzij de
Nederlandse producenten, dievolgens Mijs altijd het braafste jongetje
van de klas zijn en alseerste moderniseren en zichaanpassen aan
nieuwe regels,langvoordat dieworden bekrachtigd. "In Nederland
hebben we onze verantwoordelijkheden aljaren geleden genomen,
aldus Mijs, "dat isoverigens vooral een kwestie van inspelen opde
marktwensen." Ofer in Nederland ondernemers nog niet tijdig zijn
omgeschakeld, kan Mijs niet zeggen. "Wegaan dat inventariseren,
kijken ofzulke ondernemers hier überhaupt bestaan." Devrees
bestaat omdat vergunningen door gemeenten en provincies niet tijdig
worden afgegeven. Het lijkt ons weleens dat men op die manier de
legpluimveehouders verhindert uit te breiden ofom te schakelen."
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Dezelfdeeisen
binnenenbuiten
Europazorgenvoor
eengelijkspeelveld'

Gelijk speelveld
InBrussel speelt ookde import van eieren maar vooral eiproducten
uit Zuid-Amerikaanse landen alsBrazilië,Uruguay, Paraguay
en Argentinië. "Daarworden de producenten niet gehinderd
door kostprijsverhogende regelgeving op het gebied van
diervriendelijkheid en voedselveiligheid. Daarkijken we natuurlijk
met argusogen naar."Aneveivindt dat Brusseler ook buiten
Europa op moet aandringen dat ervoldaan wordt aan bepaalde
kwaliteitseisen. "Zodat we tenminste binnen en buiten Europa een
gelijk speelveld hebben." DeEuropese markt heeft volgens Mijs,wat
eieren voor dedirecte consumptie betreft, nog niet veelte duchten
van buiten Europa.Deconsument isallang bereid meer te betalen
voor een scharrelei.Maarwat voor eieren er ineiproducten zit, daar
wordt veelminder opgelet.Hier speelt dehoogte van de prijs een
bepalende rol."Endan zitten eiproducenten van buiten de EUwelin
een voordelige positie.Ikhebhet dan niet over Kroatië,Zwitserland
ofNoorwegen, want diegaan mee inde Europese trends en die
hebben amper exporthoeveelheden ter beschikking."
Deei-verwerkingsindustrie isin Nederland vooral de industrie
die eieren tot bevroren ofvloeibare halffabricaten verwerkt oftot
halffabricaten inpoedervorm. Dieindustrie neemt een steeds groter
deelvan deeiproductie voor haarrekening,en heeft een sterke
positie,legt Mijs uit. "Deei-verwerking vereist veel specialistische
kennis,en daar isNederland altijd haantje devoorste in geweest."
Tochzaleennieuwkomer opdiemarkt het ergmoeilijk hebben. "Het
ismaar voor enkelen weggelegd om opdat gebied te slagen.De
industrie wordt vooral beheerst door grote familiebedrijven."
PeterBreedveld
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