agjoteioBûB&ôF
trokken(milieu-,natuur-en consumentenorganisatie, dierenbescherming, overheid,
werknemers). Uiteindelijk dient een setinstrumententeresulterendiekandienenom
duurzaamheidvanbedrijventemetenente
vergelijkenmaardieookkandienenalsbasisvooroverlegmetbelanghebbendenvan
de bedrijven en kan helpen bij het vinden
vanverbetermogelijkheden.

Tabel15 Voorbeeldenvan duurzaamheldsaspecten
Profit
Gezinsinkomen uitbedrijf
InnovatMeit/aanpassingsvermogen
Werkgelegenheid
Toegevoegde waarde

Energie
Lucht
Bodem
Water
Afval
Natuur en landschap

Uitdagingen voortoekomst
Zoalshiervoorisaangegeven,isernogniet
vooralleaspectenconsensusoverdejuiste
indicator.Verderisdeafwegingtussenverschillende aspecten nog een groot
probleem.Bijveelbeslissingenontstaathet
dilemmadathetleidttoteen verbeteringop
heteneaspectmaareenverslechteringop
een ander aspect. Welk aspect weegt nu
het zwaarst?Ook bijhet gevenvaneentotaal oordeel van een bedrijf is een weging

People

Planet

vandeafzonderlijkeaspectennodig.Verder
blijft onderhoud belangrijk. Het oordeel of
ietsduurzaamis,isdeelseen wetenschappelijkeaangelegenheidmaardeelsookeen
politieke/maatschappelijke kwestie. De
normen enwaardenveranderen geleidelijk
of schoksgewijs door een bepaald exces
(beloningMöbergvanAhold)ofeen crisisin

Voedselveiligheid
Dierwelzijn
Diergezondheid
Arbeidsomstandigheden
Transparantie
Invloedlokale omgeving(levensvatbaarheid platteland e.d.)
Zakelijke ethiek (geen misbruik
van machtspositie e.d.)

de sector (MKZ, varkenspest, vogelpest,
BSE).
Meer informatie:Rapport5.02.11 Meten
vanduurzaamheid; RapportenMetenvan
duurzaamheidII(werktitel) en MVOscorecard voor de primaire agrarische sector
(werktitel)verschijnenin2004.

VOEDSELVEILIGHEIDSEISEN VOOR VARKENSHOUDERS
NicoBondt(0317479779) en SandravanderKroon(070- 3358195)
De overheid neemt meer afstand, ook op
voedselveiligheidsgebied.Derichtingisvan
eenverzorgendenaareenondersteunende
overheid (van 'zorgen voor' naar 'zorgen
dat'). HetbeleidvanhetMinisterievanLNV
ten aanzien van voedselveiligheidsrisico's
zal zich in 2004 concentreren op de aanpakbijdebronenhetaanscherpenvanhet
hygiënebeleid. Producenten zullen worden
aangesprokenophunverantwoordelijkheid
enLNVzalwerkenaanvereenvoudigingvan
deregelszodathetbeleidgoeduitvoerbaar
is. LNV gaat bekijken of en hoe de regels
op het terrein van voedselveiligheid en
-kwaliteit kunnen worden omgebouwd tot
eenmeeruniformgeheel.Vervolgensishet
detaakvanhetbedrijfsleven ervoortezorgen dat de productie volgens wettelijke
voorschriften plaatsvindt en in te grijpen
wanneer ertekortenwordengesignaleerd.
Dit is het zogenaamde ketengarantiesysteem.
Onderlingvertrouwen
Deafgelopenjarenhebbenvarkenshouders
te makengehadmet eenoverheid dieniet
minder maar juist steeds meer regels oplegde. Ook werden de regels voortdurend
gewijzigd enwaren ze tegenstrijdig enonduidelijk. Dit heeft het vertrouwen van de
varkenshoudersindeoverheidgeschaaden

JX

LEI

geleid tot een matige acceptatie van het
overheidsbeleideneenverminderingvan de
naleving. De komende jaren zal gewerkt
moetenwordenaaneenverbeteringvan het
nalevingsgedrag.Publiekeenprivatepartijen hebben elkaar daarbij nodig, rekening
houdendmetiedersverantwoordelijkheden.
Voor eenbeterenalevingenhetnoodzakelijkeherstelvanvertrouwenishetnodigdat
de overheid, in nauwe samenwerking met
hetbedrijfsleven,nietalleenhetaantalwettelijkeeisenvermindert endekwaliteitervan
verbetert, maarookzorgtvoor geloofwaardige sancties als enkelen de wet blijven
overtreden. Die sancties zijn van belang,
omdat het gedogen van moedwillige nalatigheid in de naleving een zeer
demotiverendeffectblijkttehebben.Ditbetekent dat indien een verbeterd
kwaliteitssysteem wordt opgezet, maarintussen verzuimd wordt een effectief
controle-en sanctiebeleidteontwikkelenen
uittevoeren,debeoogdekwaliteitsverbeteringnietwordtgerealiseerd.
Communicatieensamenwerking
Tevensishetnodigdatoverdenateleven
eisen beter met devarkenshouders wordt
gecommuniceerd.Hetisnietgezegddatde
overheid die communicatie helemaal zelf
moet oppakken.Dit kanwellicht binnende
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ketengarantjesystemengebeuren.Ookdierenartsen kunnen een rol spelen.
Dierenartsen dieaanvullendgeschooldzijn
opvoedselveiligheidsgebiedkunnendevarkenshouder adviseren en ondersteuning
biedenbijhetveiligproduceren.Omde naleving wet- en regelgeving door
varkenshoudersteverbeterenishetbelangrijk dat het bedrijfsleven daadwerkelijk een
grotere verantwoordelijkheid krijgt en op
zich neemt; ketengarantjesystemen zijn
daarbij in potentie een goed middel. Kritische succesfactor is wel dat de
varkenshouders zelf een bijdrage kunnen
leveren aan deze ketens. Daarom zou de
overheid brede en open samenwerking in
ketensmoetenbevorderen,waarbijingoed
gezamenlijk overleg tussen ketenpartners
wordt gewerkt aan het opzetten van een
garantiesystematiek.Overlegopbasisvan
gelijkwaardigheid is daarbij van groot belang. Hiermee kan het noodzakelijke
vertrouwenwordenbevorderd.
Meer informatie: Rapport 7.03.02
Prikkels voor naleving van voedseiveiligheidseisen;doorvarkenshoudersbinnenen
buitenketengarantiesystemen
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