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Sander Cleuren is directeur van IVB
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“Onze rol is nog lang
niet uitgespeeld”
Als directeur van IVB, de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch
vlees, houdt Sander Cleuren zich bezig met de dagelijkse werking en uitbouw
van de organisatie. Meer transparantie in de vleesketen is daarbij het
hoogste doel. 2020 brengt heel wat uitdagingen, en ook de veehouder kan
veranderingen opmerken.
Nele Kempeneers
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ander Cleuren is directeur van
IVB en volgde daarmee Mathieu
Clauwers op, die sinds 1996 mee
aan de wieg van de organisatie stond.
“We streven naar een maximale valorisatie van de kwaliteit van Belgisch
vlees en vleesproducten”, zegt Sander.
“Dat doet IVB door veehouders te
voorzien van slachtresultaten en deze
ook te controleren in de slachthuizen.
Meer transparantie in de vleesketen is
wat we proberen te realiseren.” IVB
groepeert onder andere de toeleveringsfirma’s (BFA), landbouworganisaties (Boerenbond, ABS en FWA), de
handelaars, slachthuizen, de verwerkende sector, distributie en verschillende overheidsinstellingen.

Naar nationalisering
De werking van IVB is nog grotendeels
op Vlaanderen gericht, maar er worden
voorzichtige stappen gezet naar een
meer nationale organisatie. “Met de
toetreding van de Waalse landbouw
organisatie FWA in 2018 wil IVB ook de
Waalse producenten meer betrekken
bij de organisatie”, klinkt het. “Die nationalisatie is belangrijk, omdat er geen
interprofessionele controle is in de
slachthuizen in Wallonië. Er is wel de
controle-instantie CW3C, maar die
werkt in opdracht van de overheid.
IVB kan daar dus zeker nog een rol
van betekenis spelen, onder meer als
discussieplatform van waaruit er aanbevelingen naar de overheid kunnen
gebeuren.” In Vlaanderen staat het
interprofessioneel overleg al heel wat
verder en heeft IVB een groot pakket
aan taken en diensten.

Interprofessionele voornemens
De werking van IVB staat vandaag een
heel stuk sterker dan vroeger, en er zijn
recent een aantal nieuwigheden bijgekomen. “Het interprofessioneel
akkoord rond meer transparantie in de
rundvleesketen dat in 2017 werd afgesloten tussen de landbouworganisaties
en Febev, heeft een stroomversnelling
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Werk aan de winkel

Betekent dit dat IVB in Vlaanderen achterover mag leunen? “Verre van”, weet
Sander. “De ontwikkeling van een automatisch classificatiesysteem voor runderslachthuizen werd onderzocht en er
werden proefopstellingen opgezet,
maar de procedure om de metingen te
ijken loopt vertraging op, waardoor de
beschikbare systemen momenteel niet
in werking zijn. Sinds december mogen

Varkenshouderij niet vergeten
Tot hiertoe hebben we het vooral over
de versterkte werking van IVB voor de
rundersector gehad, maar de organisatie is wel degelijk ook actief in de varkenshouderij. “Het verschil is dat de ->
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Zijn die goede voornemens uit het
interprofessioneel overleg ook in de
praktijk omgezet? Sander ziet alvast
heel wat vooruitgang: “Vandaag staat er
in negen van de tien slachthuizen een
black box-systeem waarmee we alle
wegingen kunnen monitoren. De
rekenmodule die nu op de IVB-website
beschikbaar is, werkt op niveau van de
producent en maakt het mogelijk om
het financieel rendement per kg karkasgewicht tussen de verschillende
leveringen en slachthuizen te vergelijken op basis van omgerekend warm
karkasgewicht. Dankzij de correctere
Seurop-klassering wordt er veel minder
overgeklasseerd in de runderslachthuizen. Om ook echt in dialoog te kunnen
gaan met de slachthuizen werd een
sanctiereglement opgesteld en krijgt elk
slachthuis een score op basis van de
kwaliteit van zijn karkasclassificatie en
de correctheid waarmee ze hun gegevens delen met IVB. Gebeurt dat niet
correct of te laat, dan wordt er in dialoog gegaan. In een later stadium kunnen er ook sancties opgelegd worden
wanneer een slachthuis niet bereid
blijkt om stappen vooruit te zetten. Via
dit reglement en een bijkomend ontwikkeld autocontrolesysteem inzake

“Dankzij het sanctie
reglement krijgt IVB
meer slagkracht.”

slachthuizen zelf een aanbiedingsvorm
voor export definiëren, maar dat maakt
het voor veehouders moeilijk om de
classificatiesystemen van slachthuizen
onderling te vergelijken. Ook het verder
uitbouwen van het autocontrolesysteem en het begeleiden van de slachthuizen in hun communicatie met IVB
zal veel inzet vragen. Tegenover dit
sanctiereglement vragen de slachthuizen een striktere monitoring en opvolging van een aantal ontvangstregels,
bijvoorbeeld het tijdig ingeven van het
VKI-formulier (voedselketeninformatie), de aanvoer van kreupele dieren …
We willen ook meer inzetten op verdere
datakoppeling en uitwisseling. Zo zetten we bijvoorbeeld volop in op een
koppeling van de IVB-databank met de
sanitaire keuringsgegevens. Veehouders
kunnen deze informatie raadplegen op
het Veeportaal van DGZ, maar wij brengen ze ook nog samen in één mail, zodat
er een mooi overzicht is.”
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Stappen vooruit

karkasclassificatie willen we een betere
relatie opbouwen tussen alle schakels
in de keten. Het sanctiereglement zal
dit voorjaar in werking treden en dan
hebben we met IVB ook meer slagkracht. We merken in elk geval dat meer
slachthuizen zich geëngageerd voelen
binnen de werking van IVB. Ook het
meldpunt voor geschillen dat sinds
vorig jaar in werking is, toont zijn nut
en moet conflicten tussen veehouder en
slachthuis zo veel mogelijk opvangen.”
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met zich meegebracht”, vertelt Sander.
Zo werd het black box-systeem geïntroduceerd en gekoppeld met IVB, een
afgeschermd registratieprogramma dat
een correcte weging in de slachthuizen
moet bevorderen. Daarnaast werd afgesproken om een sanctiereglement en
receptievoorwaarden uit te werken. Het
slachthuis waar het dier geslacht werd,
moet bekendgemaakt worden en de
verkoopprijs kan vergeleken worden
binnen de IVB-rekenmodule. Ook werd
er een modelfactuur opgesteld waarop
de veehouder de verschillende kostenposten kan zien, wat moet zorgen voor
meer duidelijkheid bij de afrekening.
Slachthuizen engageerden zich ook om
binnen de 14 kalenderdagen te betalen.

In de varkenshouderij wil IVB vooral meerwaarde creëren door data nog
efficiënter te verzamelen en te analyseren.
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Haal meer uit IVB
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IVB heeft je als veehouder heel wat te bieden, maar sommige initiatieven
zijn nog niet erg bekend. We geven een paar tips:
• Het Meldpunt geschillen op de IVB-website geeft je de mogelijkheid
om een klacht of probleem te melden. Na controle op ontvankelijkheid
en volledigheid wordt deze voorgelegd aan een geschillencommissie
die de klacht kan behandelen.
• Wie na afloop van een verkoop van dieren niet voor verrassingen wil
komen te staan, kan de model-verkoopovereenkomst die IVB heeft
opgesteld vinden op de website. Dit eenvoudig opgestelde document
kan je gebruiken om voorafgaand goed op de hoogte te zijn van de
afspraken rond prijsvorming. Of je deze richtlijnen gebruikt, is volledig
aan jou.
• Wil je aan de slag met de rekentool van IVB? Online vind je een handig
stappenplan dat je eenvoudig op weg zet.
• Door een eenmalige registratie stuurt IVB je de slachtgegevens door in
een overzichtelijk e-mailbericht.
www.ivb-interprof.be
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adviseur Rundvee
roel.vaes@boerenbond.be
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Maar koken kost geld, en dus vragen de
inspanningen van IVB om meer middelen. “De afgelopen 10 jaar is de bijdrage

er

Verhoogde bijdrage

die de veehouder levert aan IVB niet
meer aangepast. We merken dat een verhoging van de bijdrage nodig is om onze
werking te kunnen blijven volhouden,
want los van onze extra inspanningen
zijn de vaste kosten van onze organisatie
gestegen.” De bijdrage van de veehouder
aan IVB gebeurt automatisch via de afrekening van het slachthuis en bedraagt nu
0,6325 euro per slachtrund en 0,0335 per
slachtvarken. Elke varkenshouder en
rundveehouder is automatisch aange
sloten. Met de ademruimte die IVB
daarmee krijgt, moet ze nog meer haar
rol kunnen spelen als onafhankelijke,
neutrale instantie die toeziet op het correct wegen en classificeren van runderen
en varkens, het delen van slachtresultaten en het steekproefgewijs controleren
van slachthuizen. “Transparantie in de
keten is en blijft enorm belangrijk”, weet
Sander. “IVB heeft al een mooie rol
gespeeld, maar we kunnen zeker nog
heel wat verwezenlijken.” n
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slachthuizen in deze sector vaak groter
zijn en meer met integratie werken,
waarbij het delen van informatie tussen
slachthuis en varkenshouder vaak in een
directe lijn gebeurt”, weet Sander. “Het is
dan ook onze taak om ook voor de varkenshouderij een sterke meerwaarde te
creëren en volgens mij moeten we die
zoeken in het nog meer en beter ontsluiten en analyseren van de beschikbare
data. Zo kunnen we bijvoorbeeld veehouders die aan twee slachthuizen
leveren inzage geven in het verschil in
slachtrendement en meetmethode
tussen beide.” Daarnaast houdt IVB de
evolutie van bestaande en nieuwe geautomatiseerde meettoestellen in het
oog, want de betrouwbaarheid daarvan
is cruciaal.
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Nieuwe stappen
naar meer
transparantie
De voorbije twee jaar hebben
de landbouworganisaties en
slachthuizen binnen IVB intensief
gewerkt om de afspraken
uit het IPA transparantie te
concretiseren in de praktijk.
Dankzij het meldpunt kunnen we
de problemen op het terrein beter
in kaart brengen en garanderen
we dat er werk gemaakt wordt
van elke gegronde kracht. Ook
het sanctiereglement voor
de slachthuizen wordt vanaf
begin 2020 geïmplementeerd.
Bedoeling hiervan is het niveau
van karkasclassificatie en
weging in de slachthuizen op te
trekken. Daarnaast zullen we
nog verder discussiëren over
de receptievoorwaarden voor
de aangeleverde runderen.
Al deze initiatieven zijn voor
de sectorvakgroep Vleesvee
opnieuw een stap voorwaarts
naar meer transparantie in de
keten. Dit betekent niet dat er in
de toekomst geen uitdagingen
meer zullen zijn. Het is dan ook
belangrijk IVB verder uit
te bouwen.

