
1.325.000 

795.000 

530.000 

2.650.000 

Bijdrage van de aanvrager is minimaal 20%; mag ook 50% zijn. 

30% 

20% € 1.060.000 

€ . 5�300.000 

20% 

Vul het totaalbedrag van jaar 1 en 2 van het uit te voeren programma in, evenals de percentages eigen bijdrage van de aanvrager en 
deelname van de lidstaat. De verdeling over de financiers wordt automatisch ingevuld. 

controleer de cijfers omdat afrondingsverschillen kunnen ontstaan. 

Wanneer het project door meerdere lidstaten / aanvragers wordt gefinancieerd moet het bedrag per lidstaat of aanvrager worden 
weergegeven. Hiervoor extra regels invoegen. De totale percentages blijven gelijk. 
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1. (5.1) Wat is de hoofdreden om het programma uit te gaan voeren?

Ten eerste is de Nederlandse vleeskuikensector op dit moment kwetsbaar door eco

nomische - en imagoschade als gevolg van de vogelgriep. Alhoewel de sector traditio

neel sterk is op het punt van vakmanschap van de ondernemers en het hoge kennisni

veau binnen de gehele kolom, zijn structurele zwakke punten de lage prijzen en hoge 

kosten. Deze kosten zullen bovendien in de komende jaren verder stijgen door nieu

we EU-regels die de kostprijs verhogen. Hierdoor zullen de marges verder afnemen. 

Door de vogelgriep heeft de sector in een kort tijdsbestek flinke economische - en 

imagoschade geleden. De economische schade dient zo veel mogelijk terug verdiend 

te worden. Het risico van een beschadigd imago kan de vleeskuikensector simpelweg 

niet langdurig lopen in deze marktsituatie. De vleeskuikensector moet het imago op 

korte termijn herstellen en verbeteren voor stimulering van het binnenlands verbruik, 

voor een betere prijsvorming en als buffer voor een mogelijke toekomstige vogel

griepcrisis. 

Ten tweede is de steeds breder geïnformeerde Europese consument steeds kritischer 

richting zijn omgeving. In het bijzonder is de Nederlandse consument kritisch richting 

de vleeskuikensector. De laatste jaren laten een duidelijke trend zien richting dierwel

zijnsbesef. Vaak blijkt de consument echter onvolledig geïnformeerd te zijn, waardoor 

keuzes adhoc gemaakt worden. Het is daarom van belang een flinke impuls te geven 

aan objectieve en volledige informatie zodat de consument goede keuzes kan maken. 

1.1. Kwaliteit en hygiëne 

Op het gebied van de kwaliteitsbewakiing loopt Nederland voorop. 1KB Kip zorgt voor

kippenvlees van uitstekende kwaliteit. De Nederlandse vleeskuikensector geeft door 

1KB Kip extra garanties voor een constante kwaliteit en betrouwbaarheid van het eind

product. 

De Nederlandse vleeskuikensector heeft een eigen aanpak van salmonella en campy

lobacter. Elke schakel van de keten moet aan hygiëne-eisen voldoen. Als bacteriën op 

een bedrijf aanwezig zijn, worden direct maatregelen genomen. Deze zijn erop ge

richt kruisbesmetting te voorkomen. Soms moeten besmette koppels uit productie 

worden genomen of worden gevaccineerd. De aanpak is onderdeel van 1KB Kip. Ook 

wordt de consument voorgelicht. Op de verpakking van kip staat een bewaar- en be

reidingsadvies. 

1.2. Binnenlands verbruik 

De cijfers van het binnenlandse verbruik laten in 2005 en 2006 een flinke dip zien 

door de negatieve berichtgeving in de media over de vogelgriep. Aanvankelijk zette in 

de eerste 2 kwartalen van 2005 de licht stijgende meerjaren trend door tot 17,5 kg per 

hoofd van de bevolking. In het derde en vierde kwartaal kwam aan deze trend een 

abrupt einde door de vogelgriep. Er ontstond een flinke dip die zelfs in het derde 

kwartaal van 2006 nog niet volledig is hersteld. 
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1.3. Uitvoer 

De uitvoer van kippenvlees steeg in 2005 met bijna 1 % tot 59.000 ton. In het eerste 

halfjaar nam de export in totaal nog met 3 % toe. In de tweede helft van het jaar en 

vooral in het laatste kwartaal, stond de export sterk onder druk. De hoge media aan

dacht voor vogelgriep leidde er mede toe dat de consumptie in vooral Zuid-Europese 

landen afnam. De vogelgriep had direct negatieve effecten op de Nederlandse export 

van kippenvlees. 

1.4. Invoer 

De totale invoer van pluimveevlees (inclusief vleeswaren, bereidingen en conserven) 

nam in 2005 met 3% toe tot ruim 410.000 ton. De invoer van pluimveevlees nam in 

vergelijking met 2004 met 1,5% toe tot 276.000 ton. Binnen de EU nam vooral de 

import uit het Verenigd Koninkrijk toe ( + 7%) en uit derde landen was vooral de im

port uit Brazilië van zowel onbewerkt als bewerkt pluimveevlees van belang. Neder

land importeerde uit Brazilië in 2004 ruim 30.000 ton bevroren kippenvlees. In 2005 

is deze import toegenomen tot bijna 67.000 ton. Een verdere invoerstijging is een van 

de belangrijkste bedreigingen voor de pluimveevlees sector in de komende jaren. 

1.5. Prijzen 

De prijzen van vleeskuikens daalden flink onder druk van de negatieve media aan

dacht over de vogelgriep en zijn nog steeds niet hersteld. De producentenprijs vlees

kuikens (integratieprijs LEI) per kg levend gewicht, inclusief btw was over heel 2005 

gemiddeld € 0,73. De vrije notering (Beurs Barneveld) in was hiermee in vergelijk

baar. In 2006 wordt dit prijsniveau naar verwachting niet gehaald. In de eerste drie 

kwartalen van 2006 bleven de integratieprijzen en de vrije notering steken op gemid

deld EUR 0,67. Dat is hetzelfde prijsniveau als 2003, een daling van 10%. 

Zoals hiervoor aangegeven stond ook de export flink onder druk. Om een beeld te 

schetsen kan een gemiddelde exportwaarde berekend worden. Hier onder is dat ge

daan voor de twee belangrijkste handelspartners. De gemiddelde exportwaarde per kg 

geëxporteerd gewicht naar het Verenigd Koninkrijk is vanaf 2000 tot 2005 maximaal € 

3, 17 geweest in 2001 en minimaal € 2,76 in 2002. In de eerste helft van 2006 was de 

gemiddelde exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk € 3,02 per kg geëxporteerd 

gewicht. Naar het Verenigd Koninkrijk worden dan ook dure delen afgezet. Naar 

Duitsland worden goedkopere delen afgezet. De gemiddelde exportwaarde per kg 

geëxporteerd gewicht daarvan is vanaf 2000 tot en met 2005 gedaald van € 1,35 tot€ 

1, 15. De cijfers van het eerste helft van 2006 liggen 25% lager dan dezelfde periode 

in 2005. 

1.6. Kosten 

Een van de belangrijkste bedreigingen voor de vleeskuikenbedrijven in de komende 

jaren is de kostprijsverhoging in combinatie het afbreken van de marktbescherming 

van de Europese markt. De PVE hebben in 2006 de huidige en toekomstige concur

rentiepositie van de Nederlandse kuikenvleessector door het Landbouw Economisch 

Instituut (LEI) laten onderzoeken. Naar aanleiding van dat onderzoek concludeert het 

LEI: "De komende jaren wordt er zowel op Europees als op nationaal niveau wetge-
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ving van kracht die van invloed zal zijn op de kostprijs van pluimveevlees. Deze re

gelgeving heeft betrekking op voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu. Op al deze 

terreinen stelt de maatschappij en de burger in Nederland, maar ook in Europa, voor

waarden die worden omgezet in regels en wetten. In 2006 worden de antimicrobiële 

groeibevorderaars in de EU verboden. Hierdoor zal de voerprijs iets stijgen terwijl 

tegelijkertijd het voerverbruik zal toenemen. Momenteel is de EU voornemens om in 

het kader van dierenwelzijn de bezettingsdichtheid in vleeskuikenstallen aan een 

maximum te binden. Hoewel dit een Europese maatregel is zijn de economische ge

volgen vooral in Nederland groot. Op het gebied van milieu krijgen de Nederlandse 

vleeskuikenhouders te maken met nationale en Europese regels om de ammoni

akemissie te verminderen. Volgens de huidige regelgeving zullen alle vleeskuikenstal

len in 2010 emissie-arm moeten zijn. Tenslotte is er nog op EU-niveau de zoonose

richtlijn. Hoewel ook hier de kosten voor de Nederlandse bedrijven zullen stijgen is 

het de verwachting dat de stijging groter zal zijn in de andere Europese landen. Ne

derland heeft namelijk door het actieplan 'salmonella en campylobacter' een voorlo

perpositie waardoor de extra kosten voor vermindering van de salmonellabesmetting 

beperkt blijven. De totale kostenstijging tot 2010 is berekend op 4,2 cent. Voor Duits

land, VK, Frankrijk en Polen is de kostenstijging respectievelijk 4, 1 cent, 2,9 cent, 3,5 

cent en 4,3 cent per kg levend gewicht." 

De totale kostprijs inclusief arbeid wordt in datzelfde rapport berekend op€ 0,714 per 

kg levend gewicht exclusief btw, waar bovenop dus een kostprijsstijging van 5,6% tot 

2010. 

1.7. Huisvestingssystemen 

In totaal zijn er in Nederland ongeveer 45 miljoen vleeskuikenplaatsen beschikbaar 

die voornamelijk bestaan uit traditionele grondstallen. De volgende huisvestingssys

temen worden onderscheiden in Nederland: 

• traditionele grondstal;

• met strooiseldroging;

• warmte/koelte-systeem;

• vencomatic broiler systeem;

• scharrel met of zonder uitloop / biologisch.

2. Productanalyse

In het aankoopgedrag van de huishoudens worden groenten nog steeds als eerste ge

kozen bij de samenstelling van de maaltijd. De beslissing welk vlees er 's avonds op 

tafel komt te staan, wordt meestal ook pas in de winkel genomen. Hierbij spelen naast 

de groenten vooral de aanbiedingen een belangrijke rol. Met het belang van groenten 

in de samenstelling van de maaltijd is het belangrijk dat kip wordt gezien als een 

vleessoort die goed te combineren is met veel verschillende groenten. Kip combineert 

in de ogen van de consument gemakkelijk met wokgroenten en roerbakgroenten. 

Over combinatie met de meeste koolsoorten is men overigens minder positief. Dit 

verdient aandacht. De Nederlandse huishoudens vinden kip over het algemeen bij 

veel gerechten passen. Met de grote variatiemogelijkheden die kip biedt wordt kip 

ook snel geschikt bevonden voor ve,el gerechten en verschillende momenten. De 
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huishoudens vinden veelal dat kip met veel kruiden is te combineren. Hierdoor heeft 

men waarschijnlijk ook minder snel 'genoeg' van kip. Oudere huishoudens, die kip 

vaker op een traditionelere wijze bereiden, zijn minder positief over de variatiemoge

lijkheden en geven aan eerder 'genoeg' te hebben van kip dan de jongere huishou

dens. Dit zijn ook de huishoudens die minder kipfilet gebruiken. Hier liggen moge

lijkheden. Door de mogelijkheden van kip met betrekking tot het kruiden en gebruik 

van kipfilet bij deze specifieke groep meer onder de aandacht te brengen zullen de 

mogelijkheden binnen deze groep worden vergroot. Samen met de grote variatiemo

gelijkheid is kip ook vooral een product dat als gemakkelijk en snel te bereiden wordt 

gezien. Echter met de sterke groei van kant-en-klaar maaltijdconcepten is gemak een 

relatief begrip geworden en is het de vraag of deze claim in de toekomst kan worden 

gehandhaafd. Bij een vol avondprogramma pakt men toch vaak iets anders (bv. kant

en-klaar) in plaats van kip. Meer aandacht voor gezondheid en (andere) consumptie

momenten zou hier een mogelijke toevoeging kunnen zijn in de beeldvorming voor 

kip. 

Gezondheid is een aandachtsgebied waar steeds meer aandacht en focus op komt te 

liggen in de FMCG-markt. Tussen de verschillende proteïnedragers is er een beperkt 

onderscheid in positionering. Versterking van de positie op gezondheid zou kip in de 

toekomst een voorsprong op kunnen leveren. Door gebruik te maken van het imago 

dat kip mager is en te wijzen op de bouwstoffen in kip is het mogelijk om kip als ge

zond te positioneren. 

De korte houdbaarheid en de mogelijke besmetting met Salmonella zijn de belang

rijkste weerstanden met betrekking tot de consumptie van kip. Zij blijken echter geen 

directe invloed te hebben op het feitelijke aankoopgedrag van de huishoudens, maar 

spelen echter wel een belangrijke rol in de beeldvorming van kip in algemene zin. 

3. (5.1.1) Wat is de doelgroep die u wilt bereiken met de uitvoering van het pro-

gramma?

De doelgroepen waarop de campagne zich richt zijn primair alle kopende huishou

dens binnen Nederland (boodschappers m/v 13 +) en met name die personen die 

verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse boodschappen. Deze doelgroep beslist over 

de vleeskeuze van de maaltijd - vaak in de winkel - en moet kip direct positief in 

gedachten hebben. De te communiceren boodschappen moeten zich met name rich

ten op deze groep. 

De professionele inkopers en wederverkopers binnen Nederland worden als secun

daire doelgroep gezien. Hieronder valt grootverbruik, horeca, retail en distributie. De 

groep retailinkopers bestaat in Nederland overigens maar uit enkele personen. Deze 

groep is niet geschikt voor directe acties vanuit deze collectieve campagne. De win

kelmanagers zelf zijn wel belangrijk. 

De opinieleiders en vakpers in Nederland worden als belangrijke tertiaire doelgroep 

gezien. De opinieleiders worden in deze zin gezien als de personen die de bood

schap, die is opgenomen in de promotiecampagne, breed verspreiden onder derden. 
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4. (5.2) Wat is de doelstelling van het programma?

Het vertrouwen in kippenvlees herstellen en versterken is de overall doelstelling van 

deze campagne. De campagne zal het positieve beeld dat de consument van kip had 

vóór de vogelgriep, moeten bevestigen en versterken. Hierbij wordt rekening hou

dend met het aankoopgedrag en de ontwikkelingen in het dierenwelzijnsbesef. 

De primaire doelstelling sluit in deze lijn aan op primaire behoeften als smaak, ge

bruikgemak en voedingswaarde. De campagne zal het imago van kippenvlees moeten 

versterken door de consumenten en de inkopers te overtuigen van de·veelzijdigheid 

in het gebruik van kip, de goede smaak en het lage vetgehalte. Kip moet de vleessoort 

blijven die de meeste variatiemogelijkheden biedt, hoog scoort op het aspect lekker 

en laag op weerstanden. Kwantitatief zijn de subdoelstellingen: 

• Mediumbereik televisie: Bereik 85%, GCF(1) 14, GRP's(2) 1190
• Mediumbereik radio: Bereik 70%, GCF(l) 70, GRP's(2) 4900
• Mediumbereik print: Bereik 75%, GCF(1) 14, GRP's(2) 1050
• Mediumbereik internet: p.m.

(1) gemiddelde contact frequentie

(2) gross rating point 

De secundaire doelstelling van de campagne sluit aan op de onderliggende behoeften. 

Om bij mogelijke nieuwe calamiteiten een goede uitgangspositie te hebben, moet een 

sterk vertrouwen worden opgebouwd in de controles die in Europa en in Nederland 

op verkocht product worden uitgevoerd. Het doel is ten eerste om objectieve en vol

ledige informatie te verstrekken over Europese kwalitatieve handelsnormen, Europese 

voedselveiligheid en normen voor dierenwelzijn in Europa. Door ten tweede achter

grondinformatie te geven over de verschillende huisvestingssystemen en de Europese 

en nationale wetgeving die dit reguleert wordt een diepgaander vertrouwen opge

bouwd. Dit geldt ook voor achtergrondinformatie over het nationale 1KB kwaliteitssys-

teem van de bedrijven zelf. Dit garandeert bovenop de wettelijke eisen een nog hoger Ó 
kwaliteitsniveau. Door de consument tot slot duidelijk te maken dat kippenvlees van-

uit de winkel tot aan de boerderij teruggetraceerd kan worden in geval van een cala-

miteit, wordt ook op die manier vertrouwen in kip herstelt en versterkt. Kwantitatief 

gezien is de doelstelling "een zo hoog mogelijk bereik". Gezien de complexiteit van 

de doelstelling kan hier vooraf geen inschatting voor worden gegeven. 

5. (5.3) Welke strategie(ën) wordt toegepast om de doelstelling en doelgroepen te

bereiken?

De PVE zijn van mening dat de primaire doelstelling het beste te realiseren is door 

een mix van verschillende massamedia omdat deze elkaar aanvullen. De mix moet 

gericht zijn óp een zo hoog mogelijk bereik in alle lagen van de doelgroep. Met het 

oog op de toekomst dient een licht accent te liggen op jongeren. Dat mag echter niet 

ten koste gaan van het bereik onder ouderen omdat met name hier kip relatief onder

gewaardeerd wordt. Het bereik moet tegen lage kosten gerealiseerd worden, maar de 

uitingen moeten wel voldoende impact hebben. De PVE zijn van mening dat de se-
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cundaire doelstelling te complex is om volledig te realiseren via radio, televisie en 

bladen tegen een haalbaar budget. Internet is beter geschikt voor realisatie van deze 

doelstelling, maar ook activiteiten als PR-bijeenkomsten, folders en informatiemateri

aal voor jongeren. De communicatieboodschap via radio, televisie en bladen zal 

voldoende bereik via internet moeten genereren om zo de secundaire doelstelling 

(ook kwantitatief) te realiseren. Deze strategie wordt tussentijds verfijnd en geoptimali

seerd op basis van onderzoek en evaluatie. 

6. (5.4) Welke boodschap(-pen) wilt u aan de doelgroep gaan overbrengen?

De primaire communicatieboodschap moet het beeld bevestigen en opladen dat kip 

lekker en mager is en veel gemakkelijk te bereiden variaties biedt. Variatie's in berei

ding én in verschijningsvorm zoals bijvoorbeeld kippenpoten, vleugels, filet en specia

liteiten. 

De secundaire communicatieboodschap versterkt het beeld dat in Nederland verkocht 

product streng gecontroleerd is. 

De tertiaire communicatieboodschap omvat objectieve informatie over productiesys

temen binnen de EU; informatie over de intrinsieke productkenmerken; informatie 

over de traceerbaarheid (herkomst); informatie over hoe verantwoord moet worden 

omgegaan met kippenvlees. 

7. (5.5) Hoe wordt de kwaliteit van programma gewaarborgd?

De campagne wordt gestuurd door een stuurgroep van directeuren en marketingma

nagers van slachterijen en bestuurders van belangengroepen. De stuurgroep wordt 

voorgezeten door de Sector Directeur Pluimveevlees en Eieren van de PVE. Daarnaast 

vindt middels continue overleg input vanuit alle schakels van de pluimveesector 

plaats. Tijdens dit overleg wordt steeds beoordeeld hoe de campagne verloopt en op 

welke wijze kan worden bijgestuurd. De stuurgroep stuurt op de meest effectieve en 

efficiënte inzet middelen door middel van planning, evaluatie en bijsturing. 

Aansturing van de uitvoeringsorganisatie (het reclamebureau) en budgetbewaking vind 

plaats vanuit de PVE, Sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren (SPE). SPE is een afde

ling van dezelfde organisatie als die waar de werkzaamheden voor het Europese be

taalorgaan worden uitgevoerd. Het Europese betaalorgaan PVE is onderdeel van het 

centrale Europese betaalorgaan Dienst Regelingen. Voor de promotiecampagne wor

den dezelfde boekhoudkundige en administratieve structuren gebruikt als voor de 

overige Europese regelingen. Financieel - en projectmanagement is op dezelfde ma

nier gewaarborgd door een administratieve organisatie inclusief interne controlemaat

regelen. 

De campagne wordt uitgevoerd door een gerenommeerd reclamebureau dat door 

middel van een Europese aanbesteding wordt geselecteerd op de beste verhouding 

tussen kwaliteit van dienstverlening en prijsstelling. Bij het selectieproces wegen ken

nis en ervaring met de FMCG-markt en bewezen strategische successen zwaar. 
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Een beleidsmedewerker op de sectorafdeling Pluimvee(vlees) en Eieren van de Pro

ductschappen Vee, Vlees en Eieren is verantwoordelijk voor het toezicht op de juiste 

uitvoering van het project. Deze medewerker voert de contacten met de uitvoerende 

instantie en is tevens aanspreekpartner voor de bevoegde autoriteit in Nederland. 

8. (5.6) Welke acties wilt u gaan uitvoeren"?

8.1. Televisiecampagne 

Middels reclamespots op de televisie wordt in een aantal flights de primaire doelstel

ling gerealiseerd dat kip variaties biedt, makkelijk te bereiden en lekker is. Er wordt 

traffic gegenereerd naar de internetsite voor realisatie van de secundaire doelstelling. 

8.2. Radiocampagne 

Net als in de televisiecampagne wordt middels reclamespots op de radio in een aantal 

flights de primaire doelstelling gerealiseerd dat kip variaties biedt, makkelijk te berei

den en lekker is. 

8.3. Printcampagne. 

Jaarrond wordt middels advertenties in vrouwenbladen, artikelen in gespecialiseerde 

pers en folders de primaire én de secundaire doelstelling gerealiseerd. Net als bij de 

televisiecampagne wordt traffic gegenereerd naar de internetsite voor verdere realisa

tie van de secundaire doelstelling. 

8.4. 1 nternetcam pagne 

Jaarrond is een internetsite online met volledige en actuele informatie voor realisatie 

van met name de secundaire doelstelling. Op het internet wordt geadverteerd om 

bezoekers naar de internetsite te trekken. 

8.5. PR-bijeenkomsten 

Eén maal per jaar wordt een bijeenkomst voor de voltallige Nederlandse culinaire pers 

georganiseerd met als doel de primaire, maar ook de secundaire doelstelling te realise

ren. 

8.6. Beursdeelname 

Vier maal per jaar wordt deelgenomen aan beurzen om de primaire, maar vooral ook 

de secundaire doelstelling te realiseren. 

8.7. Voorlichting aan jongeren 

Jaarrond wordt voorlichting aan jongeren ondersteund om met name de secundaire 

doelstelling te realiseren. 
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9. (6) Wat is de impact die u van het programma verwacht?

Zie de doelstelling van de campagne in hoofdstuk 4. Concreet is de verwachting sa

mengevat: 

• Herstel en voortzetting van de meerjaren trend binnenlands verbruik; evaluatie

middels GfK-cijfers.

• Herstel en verbetering van het overall imago van kip; evaluatie middels GfK-cijfers

en maatwerk onderzoek.

• Verdieping van kennis bij consumenten over het controleniveau, de houderijvor

men, kwaliteit, welzijn en traceerbaarheid; evaluatie middels maatwerk onder

zoek.

Collectieve promotiecampagne kip 2007/2009 9 
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Dienst Regelingen 
Team Projectsubsidies 
Postbus 1191 
3300 BO DORDRECHT 

(mede)financiering nationale bijdrage 

Geachte heer/mevrouw, 

30 november 2006

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren heeft bij u een programma ingediend in het 
kader van de openstelling van de regeling Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor 
landbouwproducten'. De naam van het ingediende programma is Collectieve 
promotiecampagne kip 2007 /2009. 

Het Productschap voor Pluimvee en Eieren stelt (mede) de parafiscale heffingen ter grootte 
van 30 % van de totale kosten van het programma beschikbaar. Indien de Europese 
Commissie het programma goedkeurt en er een contract wordt gesloten zal, voor de 
periode van 30 maanden (looptijd programma + zes maanden), een bedrag beschikbaar 
worden gesteld van in totaal€ 1.590.000,-. 

Deze toezegging is van kracht tot ten minste één maand na datum beslissing Europese 
commissie. 

Plaats: J.o��""""� 
Datum: 3o li l 2. 00 lo

Bijlage 5 (mede) financiering nationale bijdrage 1 / 1 
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Beschrijving e'n verantwoording van de geplande acties 

In onderstaande tabel geeft u een gedetailleerde beschrijving van elke uit te voeren (de�l)actie en de instrumenten die zullen worden ingezet. Geef tevens van elk(e) 
(onderdeel van een) actie aan wanneer deze wordt uitgevoerd. Noem aantallen en kosten per eenheid, zodat de benodigde budgetten kunnen worden verantwoord. Als er 
ruimte voor meer dan 10 acties nodig is, dan kunnen er gemakkelijk extra rijen worden tussengevoegd. Deze bijlage hoort bij vraag 4.5 op het inschrijfformulier 

Actie Beschrijving van de actie 

1 Onderzoek 0-meting 2007 Meten van de uitgangspositie en 
ontwerpen opzet van de 
vervolgonderzoeken. 

2 Productie printcampagne Ontwerp advertenties, zoveel mogelijk 
2007 • 2008 op basis van bewezen concepten. 

Ontwerp folders. 

3 Productie radiocampagne Zie projectplan. 
2007 • 2008 

4 Productie Zie projectplan. 
televisiecampagne 2007 
2008 

5 Productie Zie projectplan. 
internetcampagne 2007 
2008 

6 Uitvoering printcampagne Mediaplaatsingen. 
2007 • 2008 

7 Uitvoering radiocampagne Mediaplaatsingen. 
2007 · 2008 

8 Uitvoering Mediaplaatsingen. 
televisiecampagne 2008 

9 Uitvoering Mediaplaatsingen. 
internetcampagne 2007 -
2008 

10 PR-activiteiten 2007 • Zie projectplan. 
2008 

11 Resultaatmeting jaar 1 Zie projectplan. 

12 Productie printcampagne Ontwerp advertenties, zoveel mogelijk 

2008 • 2009 op basis van bewezen concepten. 
Ontwerp folders. 

Geplande periode van uitvoering 

3e kw 2007 

3e kw 2007 - 3e kw 2008 

3/4e - 4e kw 2007 

3/4e • 4e kw 2007 

3/4e · 4e kw 2007 

4e kw 2007 • 3e kw 2008 

4e kw 2007 • 3e kw 2008 

1e kw 2008 • 3e kw 2008 

1e kw 2008 • 3e kw 2008 

3e kw 2007 - 3e kw 2008 

3e kw 2008 
3e kw 2008 - 3e kw 2009 

1 / 2 

Verklaring benodigde budget 

Aantallen Prijs per eenheid Opmerkingen 

1 € 40.000,00 

2 € 50.000,00 

1 € 28.000,00 

1 € 210.000,00 

1 € 50.000,00 

Pm € 775.000,00 

Pm € 290.000,00 

Pm € 720.000,00 

Pm 

€ 100.000,00 
6 + Pm € 150.000,00 

1 € 30.000,00 

Pm € 70.000,00 
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13 Productie Zie projectplan. 3e kw 2008 - 3e kw 2009 1 € 13.000,00 
internetcampagne 2008 -
2009 

14 Uitvoering printcampagne Mediaplaatsingen. 3e kw 2008 - 3;4e kw 2009 Pm € 845.000,00 
2008 - 2009 

15 Uitvoering radiocampagne Mediaplaatsingen. 3e kw 2008 - 3/4e kw 2009 Pm € 340.000,00 
2008- 2009 

16 Uitvoering Mediaplaatsingen. 3e kw 2008 - 3/4e kw 2009 Pm € 720.000,00 
televisiecampagne 2008 
2009 

17 Uitvoering Mediaplaatsingen. 3e kw 2008 - 3/4e kw 2009 Pm € 100.000,00 
internetcampagne 2008 -
2009 

18 PR-activiteiten 2008 - Zie projectplan. 3e kw 2007 - 3 / 4e kw 2009 6 + Pm € 200.000,00 
2009 

19 Resultaatmeting jaar 2 Zie projectplan. 3/4e kw 2009 1 € 30.000,00 

20 Overleg stuurgroep Doorlopend 2007-2009 7 + Pm € 14.000,00 

2 / 2 
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PROGRAMME IDENTIFICATION SHEET 
IDENTIFICATION OF THE PROGRAMME 

(To be completed in English) 

Member State(s): 

Title of the programme: 

Body (bodies) responsible: 

Proposing organisation(s): 

lmplementing body (bodies): 

Type of measure: Information/promotion/mixed' 

Product(s): 

Member State(s) targeted 

Duration: 

Total budget: 

Proposal received on: 

• delete as appropriate

Bijlage 8 1 /4 
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Il DESCRIPTION OF PROGRAMME 

1. What is/are the objective(s) of the programme? (Give a description per objective)

2. Which strategies are used to reach the target group(s) ? (maximum half a page)

3. Which target groups do you want to reach with the programme? (Give a description for each target group) 

4. 

5. 

Which themes are used in the programme? (Give a short description for each theme) 

Aspects 

D quality 
D food safety 
D specific production methods 
D nutricion aspects 
D health aspects 
D labelling 
D animal welf are 
D environment 
D image of EU products 
D EU systems of 1?0O/PGI/TSG 
D organic products 
D graphic symbols for outermost regions 
D EU system of quality wine produced in specified regions, 
geographical indications or reserved traditional indications for wines 
and spirits 

6. Messages to be commmunicat ed: 

Bijlage 8 2/4 Programme ldentification Sheet 



7. Which actions do you want to execute? Actions per country, including their scope/volume and projected

schedule:

Action Memberstate Proiected period Scooe/volume 
1. 

2. 

3. 

8. What is the anticipated of the programme? Also give a description of the evaluation method(s) used.

Price per unit 

Bijlage 8 3/4 Programme ldentification Sheet 



111 BUDGET 

1. Summary of the budget

Action Year 1 Year 2 Year 3 Total 

1. 

2. 

Total 

2. Financing plan In euros

Part-financing Year 1 % Year 2 % Year 3 % Totaal 

EU 50 

Member state 20 

Proposing organisation 30 

Totaal 100 100 100 100 

When more member states or proposing organisations are involved in financing this programme, they should be 

featured separately in this table. 

Bijlage 8 4/4 Programme ldentification Sheet 
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Marktontwikkelingen in de sectoren 

De bruto productiewaarde in de totale vee, vlee, 

en eiersector is in 2005 met ruim 3% toegenomen 

tot€ 4. 7 miljard. De productiewaarde stec-g het 

-·,·-. ··�

Voorwoord 

Voor de Productschappen Vee, Vlees en Eieren waren de kernthema's in het verslag

jaar 2005 de discussie over de rol van de product- en bedrijfschappen, de permanente 

dreiging van de vogelgriep in de wereld en de WTO discussie. 

Toekomst PBO 
De Nederlandse politiek heeft de schappen opgedragen een toekomstverkenning te 

maken richting 2010 om een onderbouwd oordeel over haar rol te kunnen geven. Met 

het vaststellen van een Toekomstvisie 2010 hebben de vee-, vlees- en eiersectoren in 

2005 het draagvlak voor het schap onderstreept en is bevestigd dat het bedrijfsleven 

belang hecht aan activiteiten op belangrijke collectieve terreinen zoals diergezond

heid, voedselveiligheid en kwaliteit. De PBO-discussie was intensief en nuttig, maar nu 

moeten we er voluit mee aan de slag kunnen. De schappen zijn klaar voor de toekomst 

en ik hoop en verwacht dat de politiek in 2006 met open vizier naar de plussen en 

verdiensten van de PBO kan kijken en dit unieke stelsel van (modern) zelfbestuur breed 

steunt. 

Politiek 
Het is mij in 2005 opgevallen dat er veel politiek bedreven wordt in de landbouw zelf 

en dat de politiek minder interesse lijkt te hebben voor de sectoren. Onze energie moet 

zich dan ook zoveel mogelijk eensgezind richten op de buitenwacht, waar een wereld 

te winnen of te behouden is. De politiek praat niet graag met een verdeelde bedrijfstak 

en zal de sector in de nabije toekomst ook echt niet onvoorwaardelijk gunstig gezind 

zijn. Onze bedrijfstakken vertegenwoordigen een aanmerkelijk maatschappelijk, sociaal

economisch belang en verdienen het serieus genomen te worden, maar daar moeten we 

dan zelf ook serieus werk van maken. Daarnaast zullen onze activiteiten er in z'n alge

meenheid op gericht zijn niet alleen in Europees verband maar ook in WTO-context te 

streven naar een Level Playing Field. Alleen op die basis kan het bovengenoemde belang 

immers in tact worden gehouden. 

Ontwikkelingen ( 
In het jaar 2010 is het aantal bedrijven in onze sectoren verder afgenomen en is de O 
omvang van de veestapel en van de productie gestabiliseerd. De schaalgrootte is in alle 

schakels verder toegenomen en vooral in de verwerking zijn bedrijven internationaler 

georganiseerd. Deze ontwikkelingen ontstaan onder invloed van de wereldmarkt en een 

grotere EU. Het kostprijsleiderschap staat onder druk. De sectoren moeten dus inves-

teren in marktleiderschap. Onderzoek en innovatie zijn onontbeerlijk. Voedselveiligheid, 

diergezondheid en dierenwelzijn bepalen het imago en dus de afzetkansen. 

Werkgelegenheid 
De werkgelegenheid in de bedrijfstakken loopt kwalitatief terug en wordt beïnvloed 

door de beschikbaarheid van personeel uit landen met lagere personeelskosten. De 

overheid trekt zich verder terug in een voorwaardenscheppende rol. Medebewindstaken 

bij de productschappen voor het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid komen 

in 2009 te vervallèn. Dat betekent komende jaren ook een forse krimp voor de PVE 

zelf. Veranderend EU-beleid leidt ertoe, dat marktordeningstaken afnemen, dat uitvoer

restituties verminderen of verdwijnen. Dit betekent minder werk, zodat het proces van 

verdere samenwerking met andere schappen versneld doorgevoerd kan worden met één 

betaalorgaan voor de agrarische sector. 

Productschappen Vee. Vlees en Eieren 
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Vogelgriep 
In dit jaarverslag worden alle vertrouwde thema's rond afzetbevordering, kwaliteit en 
voedselveiligheid, diergezondheid en welzijn, praktijkonderzoek, arbeid, regelgeving 
en medebewind behandeld. Eén thema sprong er in 2005 echter uit: de permanente 
dreiging van vogelgriep. Een mondiaal probleem dat we enerzijds in 2005 in Nederland 
buiten de deur hebben weten te houden, maar dat alleen al door de berichtgeving 
en de dreiging geleid heeft tot grote zorgen in de afzet. Ik kan op de·ze plek eigenlijk 
alleen nog maar eens benadrukken dat binnen- en buitenland ervan !kunnen en mogen
uitgaan dat de vele producten uit onze sectoren geproduceerd zijn op basis van gezonde 
dieren en aan de hoogste eisen voldoen. We zullen alles op alles zetten om dat helder 
te houden. Zegt het voort, want zoals gezegd: voedselveiligheid, dierenwelzijn en dier
gezondheid bepalen het imago en dus de afzetkansen van al onze producten in al onze 
bedrijfstakken. 

Jos Ramekers, voorzitter PVE 

Jos Ramekers, voorzitter PVE 

Jaarverslag 2005 

big oi vle1!svarken de grens over. De toename van het 
uitvoervolume en de stijging van de opbrengstprijzen 
voor varkens en varkensvlees hebben geresulteerd 
in een stijging van de uitvoer,,:aarde van de totale 
varkenssector met 7% tot € 2,2 miljard. 

Kalver- en rundersector 

In de rundvleessector zorgde vooral het hogere 
prijsniveau voor de toename van de productiewaarde 
(+4%). Deze prijsstijging was het gevolg van een 
lager aönbod van rundvlees in de EU met een vnr.i1el 
gelijkblijvenqe èonsumptle. Het aantal slachtif_lgen 
van voiwassenrunderen is in-2005 bijna geil* 
gebleven met lîct niveau van 2004 (-0,5%). Door de' .. 
ontwikkeling van het gemiddelde geslacht gel'.id!t. � 
het aantal sl�chtingen f,èeg de netto productie v"an 
runóvlees in_ het afgelopen jaar licht met 1 %. 
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PBO 

Productschappen zijn samenwerkingsverbanden van ondernemers- en werknemers orga

nisaties in een productiekolom. De verzamelnaam voor het stelsel van product- en bedrijfs

schappen is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). De mogelijkheid om schappen 

in te stellen is in de Grondwet vastgelegd en nader geregeld in de Wet op de Bedrijfs 

Organisatie. Volgens deze wet hebben de schappen tot taak: 'het bevorderen van een het 

algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de bedrijven die onder de PVE ressor

teren, alsmede het behartigen van het gemeenschappelijk belang van die bedrijven en 

de daarbij betrokken personen.' Productschappen hebben van de overheid bevoegdheid 

gekregen om voor alle bedrijven in een sector bindende regels op te stellen en heffingen 

te innen. Productschappen zijn kolomorganisaties. Dit houdt in dat een productschap het 

bedrijfsleven bestrijkt van het boerenerf tot en met de verkoop in winkels. 

De organisatie 
De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) is de naam van het Gemeenschappelijk 

Secretariaat (GS) van het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Pluimvee 

en Eieren (PPE). Het GS bestaat sinds 1993 en bereidt beleid voor en voert het uit in 

opdracht van de besturen van het PW en het PPE. De twee productschappen hebben 

elk hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Toekomstvisies PW en PPE 
Eens per vier jaar ontvangt de Tweede Kamer een evaluatie van de ministers van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 

Economische Zaken (EZ) over doeltreffendheid en doelmatigheid van publiekrechte-

lijke bedrijfslichamen zoals het PW en PPE. Het huidige kabinet heeft besloten dat per 

schap een toekomstverkenning gemaakt moest worden om te kunnen komen tot een 

afweging van activiteiten, in samenspraak met de bedrijfsgenoten. Mede op basis van 

de toekomstverkenningen geeft het kabinet een oordeel. Het proces wordt gecoördi-

neerd door de Sociaal Economische Raad (SER). De PVE hebben in 2005 hun visie op de 

eigen toekomst afgerond. Gezien de ontwikkelingen in de externe omgeving dienen de, 

beide schappen zich te concentreren op een nadere afstemming en bijsturing van het Q 
beleid en op de taken waarmee het bedrijfsleven de komende jaren opnieuw adequaat 

ondersteund kunnen worden. Voor de implementatie van de toekomstvisie wordt het 

politieke besluitvormingsproces in de Tweede Kamer niet afgewacht. In 2006 wordt 

ingezet op een actieplan, financieel kader en meerjarenbegroting. 

Behalve een toekomstverkenning is ook onderzoek verricht naar het draagvlak van de 

schappen bij de sectorgenoten. Sectorgenoten onderschrijven het bestaansrecht en 

daarmee de meerwaarde van de PVE. Gegeven de structuuNeranderingen in de sectoren 

worden takenpakket, organisatie, werkwijze en financiering periodiek geëvalueerd 

en zonodig aangepast. Organisatorisch worden de PVE de komende jaren structureel 

aangepast aan het (nieuwe) takenpakket. 

Missie 
De PVE zijn een gespecialiseerde organisatie die, op basis van hun wettelijke positie 

en bevoegdheden. de sociaal-€conomische ontwikkeling van de pluimvee(vlees)- en 

eiersector in een maatschappelijk kader ondersteunen bij die zaken die niet of niet 

voldoende door individuele bedrijven of private organisaties kunnen worden opgepakt. 

De PVE leggen verantwoording af aan de bedrijfsgenoten, de SER, de overheid en de 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
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maatschappij in brede zin. De organisatie is efficiënt en flexibel. Kernbegrippen zijn 

kwaliteit. kostenbewustzijn, resultaatgerichtheid en herkenbaarheid. 

Corporate/public Governance 
Public Governance houdt met name in dat correct en met mate gebruik gemaakt wordt 

van publieke bevoegdheden. Zowel PW als PPE stellen een 'corporate governance' code 

op om transparantie, verantwoording en objectiviteit vast te leggen. In de code wordt 

rekening gehouden met het feit dat een bedrijfsorganisatie in vele gevallen wordt mee 

bestuurd door actieve bedrijfsgenoten. 

Bestuur en commissies 
Het PW en het PPE hebben elk een eigen bestuur met een gemeenschappelijke voor

zitter, die door de Kroon wordt benoemd. Het bestuur van de werkor ganisatie, het 

GS/PVE, bestaat uit de dagelijkse besturen van het PW en het PPE. Omdat vertegen

woordigers van de brancheorganisaties de bestuursleden kiezen, vormen de besturen 

een afspiegeling van de sectoren. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. 

Sectorgenoten die niet zijn aangesloten bij een branche organisaties worden in voor

komende gevallen, op verzoek van het bestuur, geconsulteerd. 

Binnen de PVE zijn commissies actief, waarin overlegd wordt over specifieke 

aangelegenheden in de vee-, vlees- en eiersector. De adviescommissies hebben tot taak 

de voorzitter en het bestuur van advies te dienen. In de commissies zûjn de branche-

Overzicht 1: Bestuurlijke en werkorganisatie 
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organisaties en andere externe partijen vertegenwoordigd, waarmee de PVE relaties 
hebben. Naast vaste adviescommissies en stuurgroepen kunnen slagvaardige werk
groepen worden ingesteld die tijdgebonden en onderwerpgericht opereren. 

Autonome activiteiten 
De PVE (PPE en PW) behartigen de gezamenlijke belangen als overlegplatform, infor
matiebron, financier en aanjager van initiatieven die de (pluim}vee-, vlees- en eiersector 
ten goede komen. Ook als iets speelt dat meer schakels in de productiekolom aangaat. 
komen de productschappen in beeld. Een criterium is steeds of er draagvlak is voor acti
viteiten. Autonome werkzaamheden worden namelijk bekostigd uit collectieve gelden, 
die de hele sector via een verplichte heffing bijeen brengt. 
De schappen mogen bindende verordeningen afkondigen voor de hele bedrijfstak. Dit r
gebeurt uitdrukkelijk op verzoek van de sectoren zelf. Daarnaast kunnen productschapp�_, 
vrijwillige regelingen maken. Deze zelfregulering geeft uiting aan de eigen verantwoor
delijkheid van het bedrijfsleven, financieel en organisatorisch. Voorbeelden hiervan zijn 
regelingen voor kwaliteitsbeheersing of diergezondheid. Deze zaken zijn belangrijk voor 
alle betrokkenen in de keten, maar dienen ook een breder, maatschappelijk belang. 

Medebewind 
Naast autonome taken voeren de PVE regelingen uit namens de Nederlandse overheid, 
in medebewind. Het betreft veelal regelingen in relatie tot het EU-landbouwbeleid, zoals 
het afgeven van in- en uitvoercertificaten, het uitbetalen van restituties en slachtpre
mies en het beheer van invoercontingenten. Ook zijn de PVE vanwege hun deskundig
heid betrokken bij de voorbereiding van Europese regels en de omzetting in nationale 
wetgeving. De PVE kunnen dit werk efficiënt, praktisch en bedrijfsgericht afwikkelen 
voor de sector. Op het terrein van diergezondheid nemen medebewindstaken toe. Zo is 
de regeling l&R Paarden bij de PVE ondergebracht en in 2004 ook de rammenregeling. 
Het uitvoeren van regelingen voor overheid of bedrijfsleven moet meerwaarde hebben. 
Voordat regelgeving in werking kan treden, is goedkeuring vereist van het ministerie 
van Landbouw,. Natuur en Voedselkwaliteit (LNV}, de Sociaal Economische Raad (SER} J,
en soms de Europese Commissie (EC}. Een correcte administratieve uitvoering op gronu 
van vaste kwaliteitscriteria vormt de verantwoording naar de overheid. Voor sector
genoten staan klantvriendelijkheid en zekerheid over te ontvangen bedragen voorop. 
Bedrijfsgenoten worden betrokken om tot een optimale service voor het bedrijfsleven te 
komen. Aandachtsgebieden zijn de exportrestituties, invoerregelingen, premies, infor
matievoorziening en advisering in Brussel over het EU-beleid. 

Publiek en privaat 
De PVE letten goed op de afbakening tussen private en publieke taken. Naar buiten toe 
wordt helder gemaakt welke activiteiten publiek, en welke privaat gefinancierd worden. 
De PBO heeft als een formeel door de staat ingestelde organisatie een eigen verant
woordelijkheid af te leggen binnen het Nederlandse democratisch bestel. 

Meerwaarde 
De PVE vormen vaak de schakel tussen overheid en branche. Zelfregulering binnen 
een sector zorgt dat de overheid kan volstaan met regels op hoofdlijnen, die de PVE met 
de sector vertalen naar werkbare richtlijnen. Voor de overheid verzorgen de PVE een effi
ciënte uitvoering van Brusselse en nationale regelgeving. 
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Om te anticiperen op eisen van de politiek-maatschappelijke omgeving, om marktpar
tijen de gelegenheid te bieden zich te blijven onderscheiden én vanuit veterinair en 
voedselveiligheidsoogpunt, is er behoefte aan waarborgen via ketengarantiesystemen, 
certificering en borging. De PVE hebben de noodzakelijke bevoegdheden om activiteiten 
te ondernemen die een collectieve aanpak en financiering vragen. 
De PVE vormen een platform voor sectoraa·1 overleg en onderzoek. Zo'n overkoepeling 
is doeltreffend en doelmatig. Via collectieve financiering kunnen innovaties op gang 
komen of kunnen onderzoek en (keten)projecten (mede)gefinancierd worden. Ook dit 
is voor individuele bedrijven meestal niet haalbaar. Zeker als overheidsactiviteiten op 
dit vlak afnemen, bieden de PVE meerwaarde. Als zich problemen voordoen rond dier
ziekten, voedselveiligheid of EU-maatregelen of bij vragen over actuele zaken worden de 
PVE vaak benut als een overleg- en coördinatiepunt. 

De PVE bevorderen de kwaliteit van de arbeid en dragen bij aan verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. De unieke samenwerking tussen werkgevers- en werk

nemersorganisaties in de sector is de basis voor het werk van de PVE. De bonden 
hebben zitting in het bestuur en geven zo aan dat de schappen een rol vervullen bij 
sociaal economische zaken. 
Politiek en maatschappij leggen een nadruk op voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn 
en in mindere mate op het sociaal-economische belang van de sectoren voor Nederland. 
Als het gaat om dierenwelzijn en milieu en het soms wat onderschatte belang van de 
agrarische sectoren voor economie en werkgelegenheid, stimuleren de PVE duurzame 

oplossingen. Bovendien wordt afstemming gezocht met maatschappelijke organisaties. 
De PVE verzamelen, analyseren en verspreiden marktinformatie, zoals bedrijfsvergelij
kende gegevens over omzet en kostenontwikkelingen. Deze transparante kennisinfra

structuur wordt benut door het bedrijfsleven, de overheid en onderzoeksinstellingen. De 
PVE investeren daarnaast in structurele voorlichting over de sectoren en hun producten. 
Als organisatie van de bedrijfskolom bereiden de PVE standpunten voor over nationale, 
EU en WTO voorstellen. Doel is in ruimere context de sectoren te positioneren en hun 
standpunten uit te dragen. 

,� Taken
�) De PVE concentreren zich, binnen hun missie, op:

• beleidsvoorbereiding en onderzoek op de terreinen voedselveiligheid, kwaliteit, dier-
gezondheid, dierenwelzijn;

• sociaal-economische aangelegenheden;
• publieke financieringen;
• generieke voorlichting/afzetbevordering;
• marktinformatie;

• opheffen veterinaire handelsbelemmeringen (VIP);
• lobbyactiviteiten in Brussel en Den Haag;
• uitvoering medebewind;
• tuchtrecht (sancties);
• dienstverlening tegen kostendekkende tarieven richting private organisaties.

Toezicht overheid 
De overheid toetst elke vier jaar of een schap voldoende draagvlak heeft. Het toezicht 
op schappen is vooral preventief en bedoeld om te zorgen dat een schap de gezonde 
mededinging niet belemmert. De SER of de overheid keuren productschapsverorde-
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ningen goed voordat ze in werking treden. Zonodig kan de overheid ze achteraf vernie
tigen. In formele zin kennen de PVE twee toezichthouders, de SER en het ministerie van 
Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op enige afstand zijn de ministeries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ) toezichthouder. 

Verder zijn er zijn contacten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en met het minister"ie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
(VROM). Deze departementen hebben het recht een vertegenwoordiger aan te wijzen 
in de vergadering van de productschapsbesturen. De Europese Commissie en de wro

krijgen verordeningen van schappen ter goedkeuring voorgelegd als mogelijk sprake is 
van steunverlening of strijdigheid met vrij handelsverkeer tussen lidstaten. 

Interne organisatie 
Uit onderzoek naar het draagvlak van de PVE onder sectorgenoten vloeit voort dat er 0 
verschuivingen komen in de collectieve taken die de PVE in de toekomst zullen uitvoeren. 
Bovendien zullen de medebewindstaken voor de PVE in het kader van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar verwachting per 1 januari 2009 komen te 
vervallen doordat de kalverpremie ontkoppeld wordt. Gelet op de structuurveranderingen 
in de sectoren en externe ontwikkelingen worden takenpakket, financiering, werkwijze 
en organisatie aangepast. In de periode 2002-2005 werd de formatie al teruggebracht 
met 30% vanwege krimp in de sectoren en de noodzaak kostenreducties door te voeren. 
Het aantal medewerkers van de PVE zal gezien de recente ontwikkelingen de komende 
jaren verder dalen. De PVE hadden op 31 december 2005 circa 168 fte's in dienst. 

Overzicht 2: Afbouw formatie 2002-2005 en doorkijk naar 2010 

Overzicht 3: Organogram GS/PVE 
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Managementinformatie 
De PVE werken aan de hand van een jaarlijks vast te stellen ondernemingsplan. De 

realisatie van het ondernemingsplan wordt gestuurd in de planning en controlcyclus, in 

de managementinformatie en bestuurlijke rapportages. Alle uitgaven, worden verdeeld 

naar verantwoordelijke afdeling, projecten en sectoren. Tweewekelijks komt in het 

managementteam de (financiële) bedrijfsvoering aan de orde. Bestuurlijke verslaglegging 

vindt per kwartaal plaats in het Bestuur van het Gemeenschappelijk Secretariaat en de 

Dagelijks Besturen van beide productschappen. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting 

en de jaarrekening vast. Daarnaast komen tussentijds herziene begrotingen, prognoses 

en voortgangsrapportages aan de orde in de (Dagelijkse) Besturen. 

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 voor het financiële beleid en 

beheer. Op basis van bovenstaande regelgeving worden de activiteiten verantwoord 

naar de hoofdfuncties: 'Bestuur en algemeen' , 'Markt', 'Product en dienst', 'Arbeid' en 

'Medebewind'. Een uitwerking van de financiële informatie staat in hoofdstuk 8 van dit 

jaarverslag. Alle navolgende financiële gegevens, ook in hoofdstuk 8. zijn gebaseerd op 

voorlopige cijfers. Definitieve vaststelling van de jaarrekeningen vindt plaats in juni 2006. 

Inkomsten en uitgaven 
De PVE hebben twee belangrijke inkomstenbronnen: de heffingen en de vergoeding 

voor het medebewind. De Nederlandse overheid vergoedt de medebewindstaken 

die uit de EU-landbouwwetgeving voortvloeien. Heffingen worden opgelegd bij het 

slachten en exporteren van vee, het houden van dieren en de productie van en handel in 

(broed)eieren. De PVE registreren de relevante bedrijven in de vee-, vlees- en eiersector. 

Op basis van deze registraties en de productieomvang van bedrijven leggen de PVE een 

heffing op. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of deze tijdig en volledig is afge

dragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een flexibel geautomatiseerd systeem om 

zo nodig snel te kunnen wisselen van heffingsgrondslag. De heffingstarieven worden 

bepaald door de productschapsbesturen, dus door vertegenwoordigers van het bedrijfs

leven zelf. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van autonome activi

teiten. De activiteitenplanning van de PVE wordt elk jaar in de productschapsbesturen 

behandeld en vastgesteld, inclusief een meerjarenraming en een jaaribegroting. Daaruit 

vloeit de hoogte van de jaarlijks vast te stellen heffing voort. In de loop van 2005 zijn bij 

het PW nagenoeg alle heffingen stapsgewijs verlaagd, enerzijds vooruitlopend op een 

verdere krimp van het secretariaat en het afstoten van activiteiten, anderzijds omdat de 

reserves anders te hoog zouden oplopen. 

Navolgens zijn op hoofdlijnen de inkomsten en uitgaven over het jaar 2005 en begroot 

over 2006 weergegeven. Daaruit blijkt dat voor het PW de heffingsopbrengst ruim lager 

uitvalt dan begroot. Dit is het gevolg van enkele tariefsverlagingen in de loop van het 

jaar 2005. In 2006 daalt de heffingsopbrengst verder door tariefsverlagingen. Dit houdt 

verband met de krimp van de organisatie en het beëindigen van diverse taken, waaronder 

vleespromotie in het buitenland. Tevens zullen in 2006 verschillende activiteiten uit de 

reserves gefinancierd worden. Gelet op de jaarlijkse bestedingen en eventuele risico's 
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kunnen sommige bestemmingsreserves verlaagd worden. Bij PPE komt de heffing in 

2005 iets hoger dan begroot door een grotere productieomvang. In 2006 zijn ook daar 

de tarieven verlaagd, mede door krimp van de organisatie. De uitgaven in 2005 liggen in 

lijn met de begroting. Wel moet als gevolg van de reorganisatie in 2005 rekening worden 

gehouden met eenmalige reorganisatiekosten. Voor 2006 worden voor beide product

schappen (substantieel) lagere uitgaven begroot door een verdere krimp van de organi

satie en het afstoten dan wel verminderen van activiteiten. Bij PVV is daartegenover wel 

sprake van een nieuwe activiteit, te weten de mede-financiering van de reorganisatie van 

de bandkeuring, waarvoor een separate heffing bij de industrie wordt opgelegd. 

Overzicht 4: Inkomsten en uitgaven 2005-2006 (voorlopige cijfers) 
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Administratieve lasten 

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de PBO 

(alle product- en bedrijfschappen) in 2004 de administratieve lasten van haar regel

geving voor het bedrijfsleven in kaart gebracht. Dit bedraagt voor de gehele PBO in 

totaal€ 22,7 miljoen Hiervan nemen de PVE €14,3 miljoen (PW: 13, 1 miljoen en 

PPE: 1,2 miljoen) voor rekening. De omvang van de administratieve lasten van de PBO

regelgeving is relatief laag, zeker in vergelijking met de lasten veroorzaakt door de 

regelgeving van de rijksoverheid, die op € 16,4 miljard per jaar zijn bepaald. 

Reductie van de administratieve lasten 

Het PW en PPE kunnen de administratieve lasten binnen enkele jaren met circa 50% 

verminderen. De grootste reductie kan de voorgenomen beëindiging van de verplichte 

vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky (varkenssector) zijn. Daarmee kunnen de 

administratieve lasten met bijna€ 0,8 miljoen en op termijn zelfs met€ 5,7 miljoen 

verminderen. Over de beëindiging van de vaccinatie is al enige tijd overleg met betrokken 

partijen. Een besparing van circa € 0,5 miljoen wordt gerealiseerd als voor de PW

classificatieregelgeving (slachting en weging) meer gebruik gemaakt wordt van geauto-
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matiseerde aanlevering van gegevens van slachterijen naar handelaren. Daarnaast is in het 
PW-bestuur besloten tot intrekking van de verordening verzekering slachtdieren (PW). Dit 
leidt tot een besparing aan administratieve lasten van ruim € 1 miljoen. Bij het PPE kan 
automatisering van de gegevensaanlevering, betere afstemming van verordeningen en 
efficiëntere opgave van _gegevens een totale lastenreductie van€ 0,4 miljoen opleveren. 
Inmiddels is het voor ondernemers mogelijk om meldingen voor het KIP-systeem en 
heffingen via internet te doen. Aangepaste maatregelen voor het reinigen en ontsmetten 
van vervoersmiddelen, kratten en containers kan € 0,2 miljoen lastenverlichting geven. 

Verankering van de aandacht voor administratieve lasten 

Bij het vaststellen van nieuwe regelgeving en wijzigen of intrekken van de bestaande 
regelgeving krijgt het aspect administratieve lasten meer aandacht. Zo heeft de inwer
kingtreding van de verordeningen 'Salmonella-monitoring varkenssector' en 'Bestrijding 
vesiculaire varkensziekte' nauwelijks tot meer administratieve lasten geleid. Doelstelling is 
en blijft de lasten voor de bedrijfsgenoten zo laag mogelijk te houden. In 2006 zullen de 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven opnieuw integraal in kaart worden gebracht. 

Bezwaar en beroep 

Tegen besluiten van de PVE kunnen belanghebbenden bezwaar maken. De bezwaren 
worden behandeld door de afdeling Juridische- en Bezwaarzaken, met tussenkomst van 
bezwaarschriftencommissies. Belanghebbenden kunnen tegen besluiten beroep instellen 
bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In het jaar 2005 zijn bij het PW 75 
bezwaren ingediend. De bezwaren hadden in hoofdzaak betrekking op (autonome) 
heffingsbesluiten. In relatie tot het jaar 2004 is sprake van een ruime afname van het 
aantal ingediende bezwaren. In 2005 werden 78 bezwaren afgehandeld. Bij het PPE 
zijn 55 bezwaren ingediend in 2005, wat een kleine afname is ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Deze bezwaren waren met name gericht tegen (autonome) heffingsbesluiten 
(zie overzicht) 
In 2005 zijn in totaal 57 bezwaarzaken afgehandeld. In het verslagjaar zijn tegen beslis
singen op bezwaar van de beide productschappen in totaal twaalf beroepen ingesteld. 
In 2005 is gestart met de modernisering van de bezwaarprocedure bij beide product
schappen. Deze modernisering zal haar beslag krijgen in het tweede kwartaal 2006. 

Overzicht 5: bezwaarschriften 2005 
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Tuchtrecht 

Overtredingen van de eigen regelg;;,i,ng kunnen 
worden aangepakt via tuchtrecht. De FVE vel'lllllen 
�ter een vooruekkersrol die aan�luit bij de politieke 
en maats<happelijke eis om regelgeving goed te 
controlèren en overtreders te bestraffen. De tuchtge
techten van de PVE !rachten zaken snel, doelueffénd 
en op kwalitatief hoog n�:eau �f te handel�n. Elk 
jaar maken de PVE een plan voO! de tuchtr?:tüe-
lijke handhaving. Er wordt aangegeven vllOf: _;.�-elke . 
V!llOrdeningen maatregelen lijn gesteld, a}smede äg' '

_, 

cómrole-intenslteit. Bijkomend voordeel van tu'èh - · "" 
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recht is-dat het Justitiële apparaat wordt ontl�! door 
sectoraal zelf zoken af te doen. Het tudl\gcre!)lr,1s 
onafhankelijk en maakt joarlijks een eigep ��rant- ·· , 
\�oordin_gsverslag. 
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marktinformatie 

Communicatie 

Overheden. bestuurders. onderwijs. media, consumenten en burgers hebben van doen 
met de (pluim)vee-, vlees- en eiersector. De PVE zien het als taak zo breed mogelijk 
waardering of beter begrip te creëren. Het imago van de bedrijfstak bij het publiek 
wordt immers mede bepaald door dierziekte problemen en incidenten, maar wordt 
zeker ook bepaald door het kennisniveau over de bedrijfstakken en ontwikkelingen 
daarin. Een aandachtspunt is de verdere versterking van het sectorimago, zodat 
belangen van sector en samenleving in maatschappelijke en politieke discussies beiden 
worden meegewogen. Daarbij brengen de PVE het sociaal economische belang van de 
(pluim)vee-, vlees- en eiersector in Nederland zo veel mogelijk in beeld. 

De communicatie met sectorgenoten over PVE regelingen en -activiteiten is eveneens 
van toenemend belang. Enerzijds omdat in de eigen sector draagvlak moet zijn voor 
zelfregulering en de financiering door middel van heffingen. Anderzijds willen de 
PVE duidelijk maken wat de meerwaarde is van het schap voor de sectorgenoten en 
uitleggen hoe collectieve gelden aangewend worden. Daarnaast verrichten de PVE 
voorlichtende en afzetbevorderende activiteiten voor vee, vlees, pluimveevlees en eieren 
of financieren zij de daartoe ingestelde organisaties. 

Voorlichting en informatievoorziening 

De communicatieactiviteiten van de PVE betreffen het verstrekken van informatie en 
het geven van voorlichting aan en over de sectoren, via woordvoering, nieuwsbrieven, 
websites. public relations, public affairs en communicatie over de PVE zelf. De PVE verza
melen informatie voor diverse doelgroepen, zoals product- en marktontwikkelingen en 
sectorinformatie. Deze informatie dient om het bedrijfsleven te ondersteunen, maar 
wordt ook benut om pers en publiek te voorzien van feitelijke informatie over de vee-, 
vlees- en eiersector. Verder lopen bij de PVE projecten ter bevordering van het imago van 
deelsectoren en voor productvoorlichting. 

Internet 

De PVE beheren meerdere websites met informatie voor en over de (pluim)vee-, vlees-Q 
en eiersector. Op www.pve.nl is een verdeling van de websites gemaakt in de twee 
groepen: producenten en consumenten. Binnen 'producenten' vallen de websites met 
informatie voor sectorgenoten: http://bedrijfsnet.pve.agro.nl.www.ikbvarkens.nl en 
www.arboconvenantvlees.nl. 
Voor consumenten zijn er de sites www.veevleesei.nl, www.pvekids.nl. 
www.devarkenshouder.nl, www.ei-info.nl, www.kiprecepten.nl en www.eirecepten.nl. 
De sites geven informatie over de sectoren en hun activiteiten. Ze bieden gevari-
eerde informatie over producten van diverse sectoren, maar ook over ontwikkelingen 
daarin, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid of milieu. 
Bezoekersaantallen groeiden van 22.000 in 2004 naar bijna 80.000 in 2005. 
Het bedrijfsnet is voor im- en exporteurs, slachterijen, verwerkende industrie, handel 
en voor veehouders uit de varkens-, runder-, kalver-, schapen-, geiten- en pluimvee
sectoren. Doel van de site is informatie voor sectorgenoten laagdrempelig aan te bieden 
en inzicht te geven in de diensten van de PVE. Daarnaast biedt een digitaal loket de 
mogelijkheid zaken online te kunnen afhandelen. Op het bedrijfsnet staan actuele 
ontwikkelingen, maar ook de regelgeving van het productschap. Vooral de zoekfunctie 
EG-erkende bedrijven en de actuele prijs- en handelsinformatie worden veel benut. 
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In 2005 bezochten 238.000 mensen de bedrijfswebsite; bijna 20.000 bezoeken per 
maand. Afgezet tegen 2004 betekent dit meer dan een verdubbeling van de bezoekers
aantallen. Ook het aantal ontvangers groeide met meer dan de helft. 3.500 geïnteres
seerden kregen automatisch de elektronische nieuwsbrieven. persberichten, cijferbijlages
of circulaires. Het aantal dossiers en zoekfuncties op de website wordt verder uitgebreid.

Gedrukte publicaties en media 

De PVE maken periodieken voor diverse doelgroepen. Elk kwartaal ontvangt de primaire
sector de nieuwsbrief 'De Uitstalling' Rundvee of Varkens. Zo informeren de PVE de 
sectorgenoten over beleidsmatige ontwikkelingen en activiteiten die voor de veehouderij
van belang zijn. Vanwege een toenemend aantal digitale abonnees zijn de Sectorinfo's
met de actuele, beleidsmatige ontwikkelingen in 2005 vervangen door een digitale
nieuwsbrief per deelsector. Zo kunnen betrokkenen vaker, sneller en efficiënter van
ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. 
Verder produceren de PVE brochures over tal van onderwerpen voor bedrijfsgenoten 
én voor een breder publiek. Ook zijn er publicaties zoals het jaarboekje 'Vee, Vlees en 
Eieren in Nederland' en het jaarverslag. Andere stakeholders worden geïnformeerd via
de (vak)pers, mailingen of persberichten.

Public Relations 

Om goed inzicht te geven in de sector en in diensten van de PVE worden PR-activiteiten
ontplooid. Doel is in openheid draagvlak te creëren voor de vee-, vlees- en eiersector en
productschapsactiviteiten. 
De PVE nemen jaarlijks deel aan landbouwbeurzen, mede om toe te lichten wat de PVE
doen en hoe collectieve gelden benut worden. Sectorgenoten stellen die aanwezigheid 
op prijs. In 2005 waren de PVE op Landbouwvakbeurzen in Den Bosch, Hardenberg en
Gorinchem. Ook werd bijgedragen aan kleinschalige evenementen om specifieke doel
groepen te bereiken, zoals aan de 'Week van het Platteland'. Daarnaast geven PVE
medewerkers lezingen of workshops voor studieclubs of regionale (landbouw)verenigingen.

( Op de laatste vergaderdag van het parlement voor het zomerreces organiseerden de PVE
() de 'Binnenhof' barbecue. Hier kwamen politici, ambtenaren, vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties, de pers en bestuurders uit de PVE-sectoren bijeen. Een 
dergelijke relatiebijeenkomst is ook aan het eind van het jaar georganiseerd. In mei 2005
heeft de Nederlandse afdeling van de World Poultry Sciences Association (WPSA) een 
symposium in Doorwerth gehouden over de kwaliteit van eieren en van pluimveevlees.
Vanwege het belang van dit symposium voor de sector hebben de PVE meegewerkt 
aan de organisatie en het financieel ondersteund. Verder coördineerden de PVE in 2005
het jaarlijkse congres van de 'International Egg Commission' (IEC), dat deze keer in 
Nederland plaatsvond. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een actieve sponsoring 
vanuit de Nederlandse sector. Doel was Nederland internationaal op de kaart te zetten
als belangrijk en vooraanstaand eierland. Die opzet is geslaagd: aan het congres nam
een recordaantal van 350 deelnemers uit bijna 40 landen deel.

Public Affairs 

Onder 'Public Affairs' vallen de contacten die de PVE onderhouden met parlementa
riërs en hun medewerkers in Den Haag en Brussel, maar ook de betrekkingen met Non
Gouvernementele Organisaties (NGO's). De PVE zijn zich bewust van de signaalfunctie
van maatschappelijke organisaties. Gezien de taak van de productschappen ook het
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Sector PR 
Campagne Varkenshouderij
Oo� in lC-05 zijn campagne-activiteiten voor de 
vark�nshouderij verricht, om het draagvlak V?-Ot.�e
sector bij bur�ers te .,.ei:stevigen. Een doel van dé 

camiiagne is om.via informatievoorziening bij te 
dragh1 aan een beter beeld van de sector. Daárrîaast
word�n varkensnouders die zelf lets ;�illen doen aan
imagoverbetering, als ambassadeur van hun secto� 
op verschillende manieren ondersteurld. Stei?ds riièer 
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algemene, maatschappelijke belang mee te wegen in activiteiten, worden dergelijke 
organisaties regelmatig geconsulteerd. Afstemming met relevante NGO's wordt steeds
belangrijker naarmate de overheid zich meer terugtrekt. Elk jaar organiseren de PVE
gesprekken met een aantal NGO's: de Consumentenbond, de Stichting Natuur en 
Milieu, de Vereniging Milieudefensie, de Dierenbescherming en Biologica_ Doel is elkaar
op de hoogte te houden, standpunten uit te wisselen en zo mogelijk tot samenwerking
te komen. Onderwerpen waren voedselveiligheid, welzijn, biologische veehouderij en
milieu. Met de Dierenbescherming is gesproken over de welzijnsregelgeving in mede
bewind bij de PVE. De PVE hebben in hun toekomstvisie aangegeven als platform te 
willen functioneren voor NGO's en hun standpunten mee te willen wegen in de besluit
vorming.

Doel van de contacten met de Haagse en Brusselse politiek is personen, groepen en insteP
lingen binnen de overheid en het politieke circuit te informeren en te adviseren. Politieke 
beleids- en besluitvorming is van invloed op de gang van zaken in de (pluim)vee-, vlees- en 
eiersector. Het is van belang betrokkenen over en weer op de hoogte te houden. 
In 2005 hebben de PVE op nationaal niveau opnieuw de aandacht gevestigd op het 
belang van een Level Playing-Field voor de dierlijke sectoren in de EU, ook in het kader 
van de ontwikkelingen in WTO-verband. Ook thema's als dierenwelzijn, voedselveiligheid
en duurzame landbouw kwamen in 2005 weer aan bod. Met de algemene belangen
voor ogen hebben de PVE voor veel landbouwonderwerpen een inbreng geleverd. 
Onderwerpen in Den Haag betroffen onder andere: identificatiemethoden paarden, 
destructie, WTO en Mercosur, de PBO, dierziektebestrijding, schapenhouderij en scrapie,
BSE/TSE-beleid EU, voedselveiligheid en de VWA, Salmonella/Campylobacter normen,
welzijn vleeskuikens en Aviaire Influenza. In september brachten de PVE standpunten 
met betrekking tot de landbouwbegroting onder de aandacht. Ook namen de PVE deel
aan diverse rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer.

Sinds 1990 hebben de PVE een eigen kantoor in Brussel. Vanuit dit kantoor worden 
nauwe contacten onderhouden met onder meer de Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad. Ook met collega-lobbyisten van nationale en Europese organi:J...J
ties die in de vee, vlees- en eiersector actief zijn in Brussel worden intensieve contacten
onderhouden. Vanuit Bureau Brussel wordt de Nederlandse (pluim)vee-, vlees- en eier
sector in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte gesteld van relevante 'Brusselse'
ontwikkelingen en wordt, op basis van een mandaat van de diverse sectoren, sturing
gegeven aan het 'Brusselse' beleid. De activiteiten hebben onder meer betrekking op 
handelspolitiek. dierenwelzijn, voedselveiligheid, veterinaire aangelegenheden, EU-land
bouwbeleid en subsidie- en promotieprogramma's.

Afzetbevordering 
Export levend vee
Het Bureau Nederlandse Vee export (BNVe) heeft ter ondersteuning van de export
sector in 2005 diverse activiteiten verricht ter bevordering van de export (en waar nodig
import) van gebruiks- en slachtvee. Zo is deelgenomen aan internationale vakbeurzen 
in Italië, Polen, Slowakije, Roemenië, en Hongarije. Daarnaast is veel energie gestoken 
in het openen van de Oekraïne voor biggenexport en zijn de Engelse contacten aange
haald ter voorbereiding op hernieuwde kalverimporten uit dat land in 2006. 
Op gebied van regelgeving is vooral aandacht besteed aan uitwerking van vereen-
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voudigde exportcertificeringsprocedures en aspecten van de nieuwe Europese 

Veetransportrichtlijn. 

De activiteiten van het BNVe staan onder toezicht van de Commissie Veehandel van de 

PVE. Deze commissie stelt het jaarplan vast. De lopende activiteiten en de voortgang 

worden bewaakt via regelmatige afstemming in de Contactcommissie Promotie Export 

Levend Vee. 

Rund-, kalfs-, varkens- en lamsvlees 

De PVE subsidieerden het Voorlichtingsbureau Vlees (W) in 2005 voor het laatst. Vanuit 

de sectoren bleek geen behoefte meer aan een op zichzelf staand bureau voor collec

tieve voorlichting en promotie van vlees en vleeswaren. Het bureau verstrekte voorlich

ting en informatie en zette zich in voor een goed imago van Nederlands vlees in het 

buitenland en een handelsbevorderend klimaat. Het W produceert nog een laatste, 

eigen jaarverslag over 2005. Vanaf 2006 zal een klein deel van de tal<en worden onder

gebracht bij de PVE. Het betreft voornamelijk de activiteiten op het viak van product

voorlichting en PR in het binnenland. 

Kip Algemeen 

Voor afzetbevordering van pluimveevlees was in 2005 een budget van € 1, 7 miljoen 

beschikbaar. Het grootste deel hiervan werd ingezet voor de binnenlandse afzetmarkt 

(€ 1,5 miljoen).€ 0,2 miljoen van het budget voor afzetbevordering pluimveevlees werd 

aangewend voor een PR-campagne in Duitsland. Ten algemene zijn in 2005 de inspan

ningen voortgezet om kip en ei bij culinaire redacties voldoende onder de aandacht te 

brengen en zijn de sites www.kiprecepten.nl en www.eirecepten.nl voorzien van nieuwe 

recepten. 

Kip in Nederland 

De invulling van de campagne in Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van de 

Reclamecommissie Pluimveevlees Nederland. De bestaande campagne gericht op de 

thema's variatie, gemak en lekker werd in 2005 voortgezet met uitingen op TV en radio 

en in tijdschriften. Uit onderzoek medio 2005 bleek dat de TV-commercials en adver

tenties de reclameboodschap goed overbrachten. Sinds oktober 2005 wordt ook een 

twintigtal nieuwe radiospotjes van 5 seconden uitgezonden. 

Naast de bestaande advertentiecampagne is een gezamenlijke tijdschriftenadvertentie 

ontwikkeld met Conimex. Met Chickentonight werd samengewerkt om consumenten 

erop te wijzen dat dit product niet alleen goed te combineren is met kipfilet, maar ook 

met kippenpoten, drumsticks of kipkarbonades. Inkopers, kwaliteitsmanagers, poeliers 

en Nederlandse supermarkten tenslotte, werden benaderd met een serie 1KB Kip

ansichtkaarten, om de kennis over dit kwaliteitskeurmerk te verhogen. 

Kip in Duitsland 

Doelstelling van de PR-campagne in Duitsland was het onderhouden en verbeteren 

van het imago van Nederlands pluimveevlees bij Duitse inkopers en de vakpers. In de 

communicatie stond 1KB Kip steeds centraal. Belangrijke componenten in de campagne 

van 2005 waren het VIP-Event dat aansluitend op de Anuga werd georganiseerd en een 

bezoek van journalisten aan de Nederlandse sector. Daarnaast zijn de doelgroepen op 

allerlei mogelijke manieren persoonlijk maar ook schriftelijk geïnformeerd over 1KB Kip 

en de Nederlandse sector. 
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Veterinair informatiepunt 

Het Veterinair lnfcrrnal!e Punt (VIP) van de PVE is 

hét aanspreekpunt bij veterinaire problemen met de 

H 2 Communicatie en marktinformatie 

Ei in Nederland 
De PVE hebben in 2005 een financiële bijdrage geleverd aan de Stichting 'Blij met een 

Ei' voor sector-PR en algemene voorhchting over eieren. Daarnaast liep in 2005 een 

collectieve campagne over de code op eieren, die voor 50% werd gefinancierd door de 

Europese Commissie. De campagne is erop is gericht consumenten te verduidelijken wat 

de codering inhoudt die sinds 1 januari 2004 op consumptie eieren staat. 

Marktontwikkeling 
Een van de vaste taken van de PVE voor sectorgenoten is het verzamelen en analyseren 

van marktinformatie. De steeds groter wordende bedrijven zien dit echter meer en meer 

als een eigen verantwoordelijkheid. De laatste jaren zijn dan ook verschuivingen opge

treden in de collectieve aanpak van marktontwikkeling. De PVE richten zich nu vooral Ü 
op de basale marktinformatie en op het analyseren van de concurrentiepositie van de 

sectoren, nationaal én internationaal. 

Tweemaal per jaar wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in het voorgaande 

jaar op het gebied van productie, handel (in- en uitvoer), afzet en werkgelegenheid in 

de diverse sectoren. Deze marktinformatie wordt naar buiten gebracht via internet, 

e-mail, teletekst en in publicaties. In het begin van het jaar worden de voorlopige cijfers

uitgebracht. waarna in juli de definitieve cijfers worden gepubliceerd.

Concurrentiepositie 

Bedrijven kunnen marktinformatie benutten bij het bepalen van hun bedrijfsbeleid. 

PVE-activiteiten variëren van het verzamelen van feitelijke statistische data tot de 

analyse van de concurrentiepositie en het consumentengedrag. Tevens dient de infor

matie als uitgangspunt voor (collectieve) afzetbevordering en informatievoorziening, 

bijvoorbeeld richting media en maatschappij. Marktonderzoeksrapporten verschijnen 

ook op de PVE-website. Uit onderzoek is gebleken dat de concurrentiepositie van de 

Nederlandse sectoren onder druk staat. Uitgangspunt is voor de PVE 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, met name voor de pluimvee(vlees)-, eier- e 

varkenssector. 

Rapportages concurrentiepositie 2005 

De internationale onderzoeksgroep 'GIRA' beschrijft elk jaar de ontwikkelingen op de 

internationale vleesmarkt. De PVE kopen een voor Nederland belangrijke selectie aan 

en stellen hiermee per sector een rapportage op van de belangrijkste (te verwachten) 

ontwikkelingen in de wereldhandel. Gezien de tendensen van globalisering op de 

vleesmarkt wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van productie en verbruik 

op mondiaal niveau. Daarnaast worden prijsontwikkelingen en internationale handels

stromen in kaart gebracht. 

De prijs van vlees en eieren wordt vooral bepaald door het aanbod in de EU. In 

Brusselse vooruitzichtenwerkgroepen bespreken de lidstaten de ontwikkelingen; de PVE 

nemen hieraan deel. Zo wordt informatie geleverd over de Nederlandse sectoren én 

wordt informatie verkregen waarmee de PVE belangrijke toekomstige ontwikkelingen 

kunnen inschatten. Met de gegevens uit veestapeltellingen van lidstaten maken de PVE 

aanbodsprognoses voor de hele EU. 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren 



( 

0 

ó 

Consumentengedrag 
Voor de vleessector is het van belang ontwikkelingen in het consumentengedrag te 
kunnen volgen. Sinds 1980 koopt de sector via de PVE collectief gegevens aan uit het 
consumentenpanel van GfK. De PVE zorgen voor een centrale aankoop en opslag van 
de gegevens in het Consumenten Informatie Systeem (CIS). Informatie over biologisch 
vlees wordt door de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw aangekocht. 
waarbij is afgesproken dat de gegevens in het CIS van de PVE worden opgenomen. 
In 2005 is, tegen de achtergrond van de gewijzigde verantwoordelijkheden tussen 
het collectief en het individuele bedrijfsleven, besloten het contract met GfK voor wat 
betreft roodvlees en vleeswaren niet in de huidige vorm voort te zetten. Met ingang van 
2006 zal alleen informatie op hoofdlijnen worden aangekocht. Deze 1informatie wordt 
gebruikt bij crisiscomunicatie en bij beleidsvoorbereiding. Het contract voor pluimvee
vlees en eieren wordt ongewijzigd voortgezet. 

Rapportages consumentengedrag 2005 
De PVE putten informatie uit het consumentenpanel huishoudelijke aankopen over het 
gebruik van vleesproducten en alternatieven in Nederland, Duitsland €n het Verenigd 
Koninkrijk. Deze informatie is voor sectorgenoten van waarde voor het formuleren van 
hun marketingbeleid. Zij kunnen tegen gereduceerde tarieven aanvullende, commerciële 
informatie bij GfK opvragen. Elk kwartaal worden de ontwikkelingen gerapporteerd via 
de website van de PVE, in de besturen van PW en PPE, en in lezingen. 
In juni 2005 brachten de PVE en het W ook de jaarlijkse marktverkenning 'consumen
tentrends' uit. Het rapport wordt gemaakt om doelgroepen buiten de sectoren op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen in de vleesmarkt. De verkenning staat op internet 
en wordt verzonden naar relaties. 
De PVE laten bureau GfK studies verrichten naar het imago van vers vlees en concur
rerende producten. Hierbij worden ook de imagobepalende factoren in kaart gebracht. 
Voor de vee- en vleessector én voor individuele bedrijven is de 'Imagostudie' nuttig 
voor communicatie-, markt- en productontwikkeling. Bovendien worden de gegevens 
gebruikt bij collectieve afzetbevordering vanuit het Wen de PVE. Door het onderzoek 
eens in de paar jaar te actualiseren, worden ook lange termijnontwikkelingen zichtbaar. 
De resultaten van de jongste meting zijn in april 2005 gepubliceerd. 
De buitenhuishoudelijke markt wordt steeds belangrijker voor de afzet van vlees. In 
2005 vond het periodiek onderzoek van de buitenhuishoudelijke markt plaats. Voor het 
eerst is onderzocht hoe consumenten omgaan met buitenshuis eten en wat hun vlees
voorkeuren zijn. De resultaten zijn in het najaar van 2005 gepubliceerd. 
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Sanering exportverzamelcentra 
varkens 
In i998 besloot de overheid de varkensstromen 
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H3 Kwaliteit & 
Voedselveiligheid 

Vlees en eieren vormen een belangrijk onderdeel van de maaltijd. Behalve dat het lekker 
moet zijn, is vertrouwen in de veiligheid van producten een voorwaarde om ervan te 
genieten. Consumenten hebben dat vertrouwen en de PVE willen dit bevestigen en 
uitbouwen. Uitgangspunt is dat risico's worden geminimaliseerd binnen de wettelijke, 
economische en maatschappelijke kaders. De PVE ontplooien daartoe veel activiteiten. 
Voedselveiligheid is geen concurrentiefactor, maar moet gegarandeerd worden. 

Voedselveiligheid 
Voor de veehouderij hebben de PVE programma's ontwikkeld ter bestrijding, beheersing 
en/of monitoring van ziekmakende bacteriën, milieucontaminanten en verboden stoffen. 
Verder zijn de PVE betrokken bij onderzoek naar nieuwe, microbiologische of chemische 
risico's. Voor de verwerkende industrie zijn samen met de bedrijven en de overheid Û
blauwdrukken ontwikkeld voor voedselveiligheidssystemen op basis van HACCP (Hazar 
Analysis Critical (ontrol Points). Zo kunnen bedrijven efficiënt invulling geven aan wette
lijke vereisten op het vlak van voedselveiligheid. 

Toezicht op controle 

Het ministerie van LNV heeft in oktober 2004 een concept beleidskader gepresenteerd 
voor toezicht op controle. Dit houdt in dat bedrijven zichzelf (laten) controleren op wet
en regelgeving en dat de overheid beoordeelt of deze controlesystemen goed functio
neren. Zo kunnen bedrijven de controles efficiënt inrichten en kan de overheid meer tijd 
vrijmaken voor de aanpak van notoire overtreders. 
In 2005 zijn de mogelijkheden voor toezicht op controle geïnventariseerd. De conclusie 
hiervan was dat met name de inzet van kwaliteitssystemen als 1KB hiervoor goede 
mogelijkheden bieden, mits gebracht onder het NEN-EN-45011 accreditaat. Na afstem
ming met de sectoren zijn verschillende Integrale Keten Beheersystemen (1KB) ingediend 
bij het ministerie van LNV als pilot projecten in het kader van toezicht op controle. 
Uitgangspunt voor de veesectoren is dat voor de bedrijven duidelijke voordelen behaald 
dienen te worden bij deelname aan toezicht op controle (lagere controlekosten, 
verminderde administratieve lasten). Ook een belangrijk uitgangspunt is dat (kwaad
willende) niet-deelnemers, afdoende gesanctioneerd worden. Eind 2005 was nog geerO 
concrete invulling gegeven aan een pilot toezicht op controle. 

Zelfcontrole 

De Brusselse regelgeving stelt dat de verschillende sectoren een regeling moeten hebben 
voor zelfcontrole op verboden stoffen. In de roodvleessectoren hebben de PVE dit via 
eigen regelgeving georganiseerd, waardoor ieder bedrijf verplicht deel neemt. Het minis
terie van LNV heeft bepaald dat zelfcontroleregelingen per 1 januari 2006 vrijwillige 
regelingen moeten worden. Hierdoor ontstaat de situatie dat een deel van de bedrijven 
niet meer zal deelnemen.- De PVE hebben de overheid dringend gevraagd om in hun 
'toezicht op controle' extra aandacht te besteden aan deze niet deelnemende bedrijven. 
Dit is echter niet toegezegd. De sectoren kunnen nu eigen vrijwillige zelfcontrolerege
lingen opstellen. Als de sectoren dat wensen kunnen de PVE daar een rol in spelen als 
erkenner van regelingen. 

'Wetenschappelijke raad zelfcontrole varkens' 

In 2005 stelden de PVE een 'wetenschappelijke raad zelfcontrole varkens' met bijbe
horend reglement in. Bedoeling is meer uniformiteit te krijgen in de opzet van de 
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verschillende monitoringssystemen. In de raad zitten enkele wetenschappers, de PVE 

en vertegenwoordigers van erkende zelfcontrolesystemen. In 2006 wordt allereerst een 

risico-analyse uitgevoerd. De resultaten kunnen als basis dienen voor de monitorings

plannen van de erkende systemen. Ook kan de raad besluiten om aanvullend onderzoek 

uit te voeren. De raad heeft hiertoe de beschikking over een eigen budget. 

Zelfcontroleregelingen residuen eieren en pluimveevlees 

Marktpartijen zijn momenteel verplicht via zelfcontrole controlemaatregelen te treffen 

voor bepaalde stoffen en residuen. Het ministerie van LNV schrijft voor dat deelname 

aan een zelfcontrolesysteem een bewuste, gemotiveerde keuze dient te zijn van de 

ondernemer. Dit betekent dat een zelfcontrolesysteem in de toekomst geen verplichtend 

karakter mag hebben. In 2005 is, in samenspraak met sectorgenoten, besloten om de 

zelfcontrole residuen.eieren in te bedden in de 1KB Ei regeling. In het laatste kwartaal 

van 2005 is in opdracht van de PVE een pilot uitgevoerd. Doel was ervaring op te doen 

voor het daadwerkelijke zelfcontroleprogramma dat in het voorjaar van 2006 zal starten. 

In de pilot zijn -onaangekondigd- monsters genomen bij 368 pluimveehouders. verspreid 

over geheel Nederland. De verdeling van de monsters over de verschrnlende huisves

tingssystemen (kooi, scharrel, vrije uitloop en biologisch) was conform de procentuele 

verdeling van de huisvestingssystemen in Nederland. Alle monsters zijn onderzocht op 

de verschillende groepen van antibiotica. Een deel van de monsters is tevens onderzocht 

op verboden anti-wormmiddelen. In géén van de onderzochte monsters zijn gehalten 

aangetroffen boven de toegelaten normen. Het is de bedoeling om de zelfcontrole 

te koppelen aan een systeem van verzekerbaarheid van de eventuele schade voor de 

legpluimveehouder. In 2005 zijn hiervoor tevens de nodige voorbereidende activiteiten 

verricht die in 2006 moeten leiden tot de oprichting van een onderlinge waarborgmaat

schappij: Ovopol. 

Retributies pakstations 

Eind 2005 is door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aan alle pak.stations een tarief 

opgelegd vanwege controles op residuen op basis van het zogenoemde 'Nationaal Plan·. 

Zowel de deze retributie als de wijze waarop de VWA dit communiceerde, leidde tot veel 

verontwaardiging bij de pak.stations. Samen met Anevei is getracht met de VWA en het 

ministerie van VWS in overleg te komen. Eind 2005 had dat nog niet tot resultaat geleid. 

Levensmiddelenwetgeving 

Ontwikkelingen in de levensmiddelwetgeving, mondiaal, nationaal én EU-breed, 

worden door de PVE nauwlettend gevolgd. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn: 

traceerbaarheid en recalls, residuen en milieucontaminanten, productaansprakelijkheid, 

hygiëne, additieven, etikettering, controlesystematieken, financiering overheidscontroles 

en nieuwe gevaren. 

Hygiëneverordeningen 

Begin 2006 zijn de nieuwe Europese hygiëneverordeningen van kracht geworden. Hierin 

zijn alle stadia van de voedselketen samengebracht. Veel oude wetten, richtlijnen en 

verordeningen komen daardoor te vervallen. In 2005 is de nodige inzet geleverd om de 

implementatie van de nieuwe hygiëneregelgeving op een voor alle PVE-sectoren zo goed 

mogelijke wijze gerealiseerd te krijgen. Voor de pluimveevlees- en eiersector werd in 

2005 voorlichting verzorgd voor sectorgenoten over de nieuwe hygiënewetgeving. 
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Voor de pluimveesectoren en de roodvleessectoren waren de PVE eveneens actief 
betrokken bij de totstandkoming van de uitvoeringsmaatregelen in 2005, die onder 
andere betrekking hebben op microbiologische normen, decontaminatie, separatorvlees 
en voedselketeninformatie. Uitgangspunt voor de PVE is dat normstelling een hoog 
niveau van gezondheidsbescherming biedt. maar ook realiseerbaar is in de praktijk. 
De Europese Commissie heeft in 2005 voorstellen voor een regeling microbiologische 
criteria gedaan op basis van de hygiëneverordeningen. Hierin worden product- en 
procescriteria gesteld voor verschillende dierlijke producten zoals vlees, gehakt en vlees
bereidingen. De criteria zijn aan het eind van 2005 gepubliceerd. De PVE hebben zich 
ingezet om nadelige gevolgen voor met name het Nederlandse gehakt te beperken. 
De criteria waren namelijk afgestemd op gehakt vlees dat rauw gegeten wordt. In 
Nederland is gehakt niet bestemd om rauw te nuttigen. Resultaat van de lobby was dat 
de komende vijf jaar meer toepasselijke kwaliteitseisen voor Nederlands gehakt gelden. 
Primaire bedrijven die meedoen aan 1KB vervullen al een groot deel van de eisen uit 
het 'nieuwe' hygiënepakket. In 2006 zal de uitwerking in 1KB van details volgen. De 
!KB-systemen worden daarnaast, in overleg met de sectoren, ingediend als gidsen voor
goede praktijken (hygiënisch werken).

Decontaminatie pluimveevlees 

De PVE voerde,n in 2005 talloze gesprekken in Brussel over de voorwaarden waaronder 
decontaminatie bij pluimveevlees een optie kan zijn. Veel lidstaten zijn geen voorstander 
van decontamineren, mede omdat hierdoor import vanuit de Verenigde Staten (VS) 
mogelijk wordt gemaakt. 
In algemeenheid is de visie dat decontaminatie alleen kan worden ingezet als sluitstuk van 
een kwaliteitsprogramma op het primaire en verwerkende bedrijf. Binnen de EU en voor 
importen moeten gelijke voorwaarden, middelen en technieken worden gehanteerd. 
Naar de toepassing van decontaminatie in de praktijk lieten de PVE onderzoek doen. 
De conclusie luidde dat naast het vinden van een effectief middel. ook de praktische 
toepassing in de huidige Nederlandse slachtlijn niet eenvoudig is. Begin 2006 wordt 
in Brussel verder gesproken over regelgeving rond het invoeren van decontamineren. 
De PVE bezinnen zich nog of vervolgonderzoek noodzakelijk is om op een eventuele 
invoering van decontamineren voorbereid te zijn. 

USA-erkenning 

In Nederland hebben elf vleesbedrijven (slachterijen, uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen, 
vleesproductenbedrijven) een erkenning om naar de VS te exporteren. leder jaar komen 
inspecteurs uit � VS naar Nederland om de hygiëne in deze bedrijven te beoordelen. 
De PVE bereiden dit bezoek voor. De inspecties zijn goed verlopen; slechts in enkele 
gevallen werden kleine afwijkingen van de USA-normen geconstateerd. Deze afwij
kingen zijn volgens de afspraken binnen 30 dagen hersteld. 

Diervoeder en GMP 

Als zich onregelmatigheden voordoen met diervoeder, raken ook de PVE-sectoren 
in opspraak. Terwijl veehouders zelf ook afhankelijk zijn van de goede en veilige 
werkwijze van voeder- en grondstoffenleveranciers. De PVE stimuleren ontwikkelingen 
ter verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld in het College van Deskundigen van het 
Productschap Diervoeder (PDV ) en nemen zonodig initiatieven tot verdere aanscherping. 
Het PDV heeft de PVE in 2005 betrokken bij de voorbereidingen voor erkenning van de 
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'Good Manufacturing Practice' +regeling door de overheid in het kader van 'toezicht.op 

controle'. Vanuit het Centraal College van deskundigen-HACCP wordt overlegd met de 

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hoe de rapportage van de certificerende instellingen 

moet plaatsvinden, zodat die betrokken kan worden bij het overheidstoezicht. 

De PVE hebben het College daarnaast geadviseerd bij de voorbereiding van een heront

werp van de GMP+-regeling. Een belangrijk element daarin is de directieverklaring van 

de diervoederproducenten, die hun medeverantwoordelijkheid benadrukt voor schade 

bij de afnemers. de veehouderijsector. Met het GMP+-programma wordt aansluiting 

gezocht bij Belgische, Duitse en Engelse programma's. 

HACCP en hygiënecodes 

Centraal College van deskundigen-HACCP 

Sinds 2002 moeten versvleesbedrijven voor roodvlees en pluimveevlees op algemene 

hygiëne gecontroleerd worden volgens HACCP-procedures. De codes voor slachterijen 

en uitsnijderijen zijn in regelgeving van de overheid opgenomen. Onder druk van de 

productschappen HPA. PT en PVE is de rapportage van de Certificerende Instellingen 

over de kwaliteit van de naleving en uitvoering door het bedrijfsleven van het HACCP

schema verbeterd. Invloed op het niveau van de reglementen draagt bij aan de 

acceptatie van het HACCP-certificaat door de overheid. In het kader van ' toezicht op 

controle' is overleg met de VWA gevoerd over de kwaliteit van de rapportages van de 

certificerende instellingen. 

Hygiënecodes 

De PVE hebben in 2005 de verordening waarin de verplichting van en de controle op de 

hygiënecode eieren is opgenomen drastisch aangepast. Voorheen was de inhoud van 

de hygiënecode voor eieren opgenomen in een retributieregeling. Inmiddels heeft het 

de voorkeur overtredingen via tuchtrecht aan de pakken. Daarom werd een beschrijving 

van de inhoud van de code opgenomen in de verordening zelf. Ook moest de betalings

systematiek van de controle op de hygiënecode eieren aangepast worden. 

Zo is eind 2005 doorgevoerd dat verzamelaars, pakstations en grossiers verplicht zijn 

zich te laten controleren door een erkende controleorganisatie op naleving van de hygi

enecode. De controlekosten worden rechtstreeks in rekening gebraclht bij het gecontro

leerde bedrijf. De implementatie van deze veranderingen op controlegebied zal in 2006 

plaatsvinden. In 2005 zijn tuchtrechtelijke maatregelen op de controle van de code in de 

verordening opgenomen. 

Eind 2005 heeft het PPE bestuur besloten om de Hygiënecode voor Eiproducten

fabrikanten en -handelaren niet langer te continueren omdat het ministerie van VWS 

hieraan geen officiële goedkeuring meer wil geven. Via de PVE is eind 2005 aan alle 

eiproductenbedrijven de recentelijk door de EEPA (European Egg Processor Association) 

opgestelde 'GMP-guide for egg products' ter beschikking gesteld. De PVE zijn betrokken 

geweest bij de opstelling van deze communautaire gids. 

Zoönosen 

Naast bedrijfsgebonden dierziekten waarvoor georganiseerde bestrijdingsprogramma's 

niet verplicht zijn. gaat veel aandacht uit naar zoönosen: ziektes die van dier op mens 

overgedragen kunnen worden. De PVE hebben een aanpak ontwikkeld voor salmonel

lose in de varkens- en pluimveehouderij. Ook worden onderzoeks- en ontwikkelingspro

jecten gesubsidieerd. 
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Actieplan Salmonella/Campylobacter pluimveevlees 2000+ 

In 2005 is het • Actieplan Salmonella/Campylobacter pluimveevlees 2000+ op enkele 
punten aangepast. Ook is bezien in hoeverre de doelstellingen voor reductie van 
Salmonella en Campylobacter in pluimveevlees gerealiseerd kunnen worden. Aanleiding 
vormde de notificatieprocedure die het ministerie van VWS heeft opgestart in Brussel 
om het warenwetbesluit vast te stellen. Daarin is opgenomen dat per 1 januari 2007 
geen Salmonella en Campylobacter meer op pluimveevlees in de detailhandel mag 
worden gevonden. Gezien de handelsbeperkende gevolgen en een aantal onmoge
lijkheden in het voorstel is een actieve lobby gestart in Den Haag en Brussel om de 
Nederlandse regering en de Europese commissie op deze punten te wijzen. In het najaar 
van 2005 heeft een overleg in de Tweede Kamer plaatsgevonden waar de minister van 
VWS enkele belangrijke voorwaarden aan het verbod heeft verbonden. Eind 2005 liet dD'
Europese Commissie de Nederlandse regering weten dat de notificatie in aangeboden 
vorm niet goedgekeurd werd. In 2006 zullen ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend in 
de gaten worden gehouden. 
Naar aanleiding van het landelijke Carma project van de overheid, waarin onderzocht is 
waar salmonellose voorkomen, heeft het RIVM een model ontwikkeld voor de beheer
sing van Campylobacter met een zogeheten Food Safety Objective (FSO). Verwacht 
wordt dat in 2006 overlegd wordt met de sector over implementatie van dit model. 

Implementatie Europese Salmonellaregelgeving pluimveesector 

De Europese Commissie heeft in het voorjaar van 2005 een doel gesteld voor de 
Salmonellabesmetting voor vermeerderingsdieren in 2010 van 1 % voor alle lidstaten. 
In het kader van de medebewindsoperatie voor vermeerderingsdieren is eind 2005 
in overleg met de sector een plan van aanpak voor Salmonella geschreven om deze 
doelstelling te halen. Dit plan dient nog goedgekeurd te worden door de Europese 
Commissie. Na goedkeuring in 2006 dient dit plan ingebouwd te worden in het Plan 
van Aanpak Salmonella/Campylobacter. Aangezien het Plan van Aanpak als basis is 
gebruikt worden geen grote problemen verwacht, hoewel de voorschriften van de EU 
op enkele punten verder gaan dan de huidige regelgeving. 
In de eiersector is gekeken naar de verdere implementatie van nieuwe eisen vanuit de Ó 
EU-zoönoseverordening (EU 2003/2160). In het kader van deze zoönoseverordening is in 
2005 een zogenaamde baselinestudie uitgevoerd. Bij zo'n 500 leghennenbedrijven is de 
Salmonellastatus onderzocht. In geval van een besmetting is tevens onderzocht om welk 
serotype het ging. Alle leghennenbedrijven in de steekproef zijn inmiddels onderzocht. 
De resultaten van de baselinestudie worden in 2006 benut bij de gesprekken binnen de 
EU op basis waarvan de doelstellingen voor Salmonellareductie worden vastgesteld. 
Dit jaar is begonnen met een baseline studie voor vleeskuikens. Hiervan wordt het 
resultaat verwacht in 2007. 

Salmonella rundvee 

De in 2005 afgeronde studies 'Effecten en economische schade van Salmonella dublin 
op melkveebedrijven' en 'Risicofactoren voor een Salmonella infectie op bedrijven' 
schetsen een compleet beeld van de mogelijke schade van een S. dublin uitbraak op 
bedrijven. Zo kan een realistische kostenraming gemaakt worden van Salmonella
infecties onder runderen in Nederland. Naar aanleiding van de studie wordt 
melkveebedrijven afgeraden mest aan te voeren van andere bedrijven. Een gesloten 
bedrijfsvoering is ook van belang voor aanvoer van dieren en voor de 'overige contacten' 
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tussen bedrijven. Het vervolgproject Salmonella scenariostudies is in het tweede kwartaal 

2005 afgerond. Belangriikste conclusie was dat met de Deense aanpak Salmonella met 

ruim 5% kan worden teruggedrongen. De sector onderzoekt de mogelijkheid dit op 

vrijwillige basis te regelen. 

Salmonella varkens, inclusief vesiculaire varkensziekte (SVD) 

Het ministerie van LNV heeft in 2005 de SVD-regelgeving ingetrokken. Omdat de sector 

het zelf zinvol acht de regeling voort te zetten, werd dit in 2005 vervolgens geregeld 

via de PW-verordeningen Salmonella-monitoring varkens en Vesiculaire Varkensziekten 

(SVD). Daarmee wordt in de varkenssector gemonitord op Salmonella. Ook kunnen per 

februari 2005 de bloedonderzoeken voor Salmonella, SVD én de Ziekte van Aujeszky door 

meerdere (PVE-erkende) laboratoria uitgevoerd worden. Zo is een gezonde marktwerking 

tussen de laboratoria mogelijk. De overheid is gevraagd voor de onderzoeken die onder 

haar verantwoordelijkheid vallen ook een gezonde marktwerking mogelijk te maken. 

Individuele bedrijven zijn verplicht de productschapsverordening na t e  leven; in het 

belang van de gehele sector. De PVE bewaken dit en kunnen bij niet-naleving via het 

eigen tuchtrecht sanctioneren. Vleesvarkensbedrijven die niet het verplichte aantal 

Salmonella-onderzoeken hebben laten uitvoeren, krijgen een kans tot herstel. Bedrijven 

die meermaals relatief slechte uitslagen hebben, worden geïnformeerd over mogelijke 

verbetermaatregelen. 

Het beheer van de databank voor de uitslagen van varkensbedrijven is door de PVE 

aan GO uitbesteed. De databank voor de karkasuitslagen-Salmonella, afkomstig van de 

slachterijen wordt door de PVE beheerd. De uitslagen van alle slachterijen zijn in 2005 

opgenomen in deze databank. 

TSE- beleid EU 

De Europese Commissie stelde in de tweede helft van 2005 versoepelingen van het TSE

beleid voor. De eerst doorgevoerde versoepelingen zijn gericht op de ruimere toepas

sing van dierlijke eiwitten en op het verwijderen van de ruggewervel bij runderen. De 

leeftijd voor verwijdering is verhoogd naar 24 maanden. Hierdoor is de T-bone steak 

weer terug op de markt. Verder mogen bloedproducten van niet-herkauwers worden 

verwerkt in voer voor varkens en kippen en is de nultolerantie voor botsplinters in 

voer(grondstoffen) opgeheven. Voor de schapen- en geitensector wordt het beleid 

verder ontwikkeld als de resultaten bekend zijn van de test die onderscheid kan maken 

tussen BSE en scrapie. 

In 2005 zijn drie gevallen van BSE geconstateerd bij het slachten van runderen. Sinds in 

Frankrijk BSE geconstateerd is bij een geit, is de monitoring van geiten geïntensiveerd. 

Dankzij inspanningen van het bedrijfsleven, de Tweede Kamer en de PVE werden de 

kosten van deze extra controle de eerste zes maanden in Nederland vergoed door de 

EU en LNV. Medio 2005 meldde het Europees agentschap voor veilig voedsel (EFSA) dat 

93.000 testen geen verdenkingen opleverden. De EFSA adviseerde de EU zeker nog een 

jaar door te gaan met het verplicht testen van slachtgeiten. 

Voedings- en gezondheidsclaims 

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een EU-verordening over 

voedings- en gezondheidsclaims die producenten, overheid en anderen maken bij 

levensmiddelen. De gevolgen voor vers vlees lijken beperkt omdat daar weinig claims 

zijn. Wel ontstond discussie over de term 'mager' vlees. Sommige landen waren van 
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mening dat alleen bij een lager vetpercentage dan 6% vlees mager mag heten. Dit 
voorstel is mede onder invloed van adviezen van de PVE van tafel verdwenen. De veror
dening is vooral van belang voor vleesproducten. 

Diergeneesmiddelen 

De PVE hebben een reactie gegeven op de Diergeneesmiddelenregelgeving in ontwerp 
van het ministerie van LNV. De inzet was gericht op een optimale marktwerking voor de 
handel in diergeneesmiddelen en een optimale (voedsel)veiligheid en garantiesystema
tiek voor het gebruik. In 2006 zetten de PVE zich in voor een goede implementatie van 
de regelgeving in de Nederlandse praktijk. Streven is dat de regelgeving zoveel mogelijk 
aansluit bij bestaande kwaliteitssystemen. Dit om administratieve lasten laag te houden 
en de bedrijfsvoering zo min mogelijk te hinderen door onnodige handelingen of 
verplichtingen, zoals die voortkomen uit de receptplicht en de administratieplicht. 

Kwaliteit 

Het waarborgen van een optimale kwaliteit van (pluimvee)vlees en eieren in alle schakels 
van de keten is een belangrijke doel van de PVE. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft 
Integrale Keten Beheersingssystemen (1KB) ontwikkeld om garanties te kunnen geven 
over de kwaliteit, herkomst en manier van produceren. !KB-producten komen van 
bedrijven en slachterijen waar (onafhankelijke) controle is op veevoer, medicijngebruik, 
groeibevorderaars, hygiëne en transport. iedereen in de productieketen kan vrijwillig 
deelnemen. Pluspunten van 1KB zijn de garanties voor de consument, de versterking 
van de concurrentiepositie van de bedrijven en de verbetering van het imago van de 
bedrijfstak. De PVE hebben !KB-regelingen aangescherpt en zochten samenwerking 
andere internationale kwaliteitssystemen. Verder is inbreng geleverd in de discussie over 
het Eurep-GAP systeem. 

!KB-regelingen/plus-regelingen

/KB Varkens 

In 2005 zijn Verin, Lloyd's en SGS als certificerende instellingen geaccrediteerd voor de 
regeling 1KB Varkens. Doordat veel bedrijven ermee gestopt zijn in 2005, nam het aantÛ 
deelnemers aan 1KB in de primaire sector af. Momenteel zijn er 8700 deelnemers. In de 
schakels slachterijen, vleesveredelingsbedrijven en vleesverkooppunten blijft het aantal 
deelnemers stabiel. Er is een vergelijking gemaakt tussen de eisen uit Eurep GAP en 
1KB varkens voor de primaire bedrijven. Voor de certificeringseisen zal najaar 2006 een 
vergelijking gemaakt worden. 
Het Comité National des Labels Certifiés (CNLC) in Frankrijk heeft een kwaliteitsschema 
goedgekeurd dat bestaat uit de regeling 1KB Varkens aangevuld met enkele extra eisen. 
Deze erkenning maakt het Nederlandse ketens mogelijk zich te laten certificeren om 
onder het CCP-label grondstoffen voor de vleesproducten aan Franse afnemers te leveren. 

/KB Rund en /KB Kalf 

Het ministerie van LNV is voornemens de huidige PW-verordening Zelfcontrole 
Runderen in 2006 te laten intrekken. In 2005 zijn veel gesprekken gevoerd over de 
toekomst van 1KB Rund. Intrekking van de verordening heeft als consequentie dat 
niet-deelnemers aan 1KB Rund hun dieren zonder aanvullende monsternames kunnen 
afvoeren voor slacht of export. Dit betekent dat 1KB Rund in de huidige opzet alleen nog 
bestaansrecht heeft, als afnemers dit als inkoopeis stellen. In het overleg met betrokken 
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organisaties is gebleken dat dit, gezien de afwezigheid van een duidelijke marktvraag 

naar 1KB Rund. niet te realiseren is. Op grond daarvan concluderen de betrokken 

sectoren dat 1KB Rund in de huidige opzet geen levensvatbaarheid meer heeft. Een defi

nitief besluit over 1KB Rund wordt in 2006 genomen. 

In de kalversector zijn over 1KB Kalf in 2005 nog geen onomkeerbare besluiten genomen 

over de herstructurering van de regelgeving en organisatiestructuur. Gewacht wordt op 

de discussie met het ministerie van LNV hieromtrent, maar ondertussen gaan de PVE 

achter de schermen gewoon door met de voorbereidingen. 

/KB Rund, veehandel en transport 

De ontwikkelingen in 1KB Rund leiden er toe, dat de kwaliteitsregelingen van de 

0� 
veehandel en veetransport ('Kwaliteitscontrole Veehandel' en 'Veewaardig Vervoer') 

onder druk komen te staan. Binnen de veehandel is besloten om vooral de kwaliteits

regeling veehandel op een laag pitje te zetten. Volledig stoppen met deze regeling 

ó 

is geen optie. De verwachting is namelijk dat de veehandel in 2008 vanuit Europese 

regelingen zal moeten voldoen aan eisen die nu al grotendeels geregeld zijn binnen 

KCV. Voor het 'Veewaardig Vervoer' is meer draagvlak vanwege het dierenvervoer 

en de daaraan gekoppelde welzijns- en hygiëneregels. Vanuit de Europese transport

verordening zijn eisen gesteld aan vervoerders en mensen die vee verzorgen op 

verzamelplaatsen. De nieuwe transportcursus. met ook een schapen- en geiten

component, is inmiddels van start gegaan en er zijn al ruim 300 cursisten geweest, die 

examen hebben gedaan. 

/KB Kip, /KB Ei en /KB Konijn 

In 2005 is verder gewerkt aan de evaluatie van de !KB-regelingen voor kip en ei. Ook 

is een eerste aanzet gegeven tot de uitwerking hiervan zodat de regelingen kunnen 

worden ingediend voor acceptatie voor NEN EN 45011. De normstelling binnen een 

systeem met een 45011-accreditaat wordt gewaarborgd door een zogenaamd College 

van Deskundigen. Voor eieren is de adviesstructuur begin 2004 aangepast via de 

vorming van de Stuurgroep Voedselveiligheid en Kwaliteit in de Eiersector (SVKE). In 

2005 is besloten dat de SVKE voor de regeling 1KB Ei ook de taken van het College van 

Deskundigen zal waarnemen. De adviesstructuur voor kwaliteitsbeleid kip is nader onder 

de loep genomen. Hierbij is door de sector gekozen om de adviescommissie 1KB Kip en 

het College van Deskundigen voor 1KB Kip naast elkaar te laten bestaan. 

Voor 1KB Kip is het sanctiekader voor broederijen aangescherpt. Hoewel het volgens 1KB 

Kip niet is toegestaan om niet !KB-waardig materiaal in te leggen voor de eindschakel is 

dat wel gebeurd in sommige gevallen. Aangezien de sector dat niet wenselijk vindt, zijn 

de maatregelen bij overtreding aangescherpt. 

De voorschriften voor de verschillende !KB-systemen (1KB Konijn, 1KB Kip, 1KB Ei) dienen 

te worden vergeleken met de voorwaarden die gesteld worden aan zogenaamde 'gidsen 

voor goede praktijken', welke voortkomen uit de Europese hygiëneverordeningen. Dit 

project loopt verder door in 2006. 

Gelijkschakeling internationale kwaliteitssystemen 

In 2005 is bekeken of aansluiting gevonden kon worden tussen 1KB Ei en het Duitse 

KAT-systeem. Doelstelling was tot uitwisselbaarheid te komen, zodat geen dubbele 

controles hoeven plaats te vinden. Dit heeft geleid tot aanpassingen, die in 1KB Ei zullen 

worden doorgevoerd zodra de regeling wordt geaccepteerd voor 45011. Hieronder 
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vallen ook de huisvestingsnormen zoals die in KAT zijn geformuleerd. Het PPE-bestuur 
heeft de inhoudelijke aanpassingen inmiddels vastgesteld. 
De gesprekken tussen 1KB Kip en Belplume over gelijkschakehng zijn in een vergevorderd 
stadium. Verwacht mag worden dat de gelijkschakeling in 2006 een feit zal worden 
en dat _afspraken gemaakt kunnen worden over het gelijkschakelen van controles. In 
2005 zijn ook gesprekken gevoerd tussen 1KB Kip en QS. In 2006 zullen de gesprekken 
worden voorgezet, gericht op afronding medio 2006. 
Voor de regeling 1KB Pluimvee Service Bedrijven (PSB) is een pilot uitgevoerd onder vier 
pluimveeservicebedrijven waarbij de Stichting VRO heeft onderzocht of de betrokken 
bedrijven voldeden aan alle gestelde arbeidswetgeving. De resultaten van deze pilot 
zullen worden gebruikt om te bekijken of een dergelijke controle aan de 1KB PSB
regeling kan worden toegevoegd. 

Slachting, weging en classificatie 

Het slachten, wegen en classificeren van runderen, kalveren en varkens is gebonden 
aan verordeningen. In opdracht van de PVE controleert het Centraal Bureau 
Slachtveediensten (CBS) of de regels worden nageleefd. Zo wordt oneerlijke concur

rentie tussen de slachterijen tegengegaan en heeft veehouder of handelaar zekerheid 
dat op de juiste wijze wordt afgerekend. De gebruikelijke controles op naleving van 
slachting en wegingsvoorschriften - zowel technisch als administratief - zijn door het 
CBS gerapporteerd aan de PVE. Waar nodig is gewezen op onregelmatigheden, die 
in alle gevallen zijn hersteld door betrokkenen. De kwaliteit van de uitvoering van de 
classificatie wordt ieder kwartaal besproken binnen de Commissie Kwaliteitsbewaking 
Classificatie. Het opgestelde jaarverslag is behandeld in het PW-bestuur. In 2005 is een 
eerste zaak (ino1usief herhaling) door het Tuchtgerecht veroordeeld voor 'weigering 
van controle voor naleving van de administratieve verplichtingen voor de verordening 

slachting en weging slachtrunderen'. 
Het bedrijfsleven heeft aangedrongen op meer transparantie voor de leverancier van 

slachtrunderen met betrekking tot de goedgekeurde kilo's en afkeurgewichten en 
daarmee samenhangend het uitbetalingsgewicht. De verordening Slachting, Weging en 

( 

Classificatie Slachtrunderen is daarop aangepast. 0 
Slachten 'met vet' 

De Adviescommissie Runderen heeft kanttekeningen geplaatst bij de vrijstelling bij 'met 
vet' slachten die runderslachterijen kunnen krijgen. De Centrale Organisatie voor de 
Vleesssector (COV) heeft in eerste instantie aangedrongen de vrijstellingsmogelijkheid 
'met vet' slachten te behouden. De COV heeft daarbij gevraagd om nieuwe weeg
proeven ter vaststelling van de correctiefactoren. Een plan van aanpak voor nieuwe 
weegproeven is uitgewerkt in 2005, maar is afhankelijk van financiering door de 
slachtsector. Voorstellen voor communicatievoorschriften voor 'met vet' slachten zijn 
overgenomen door de sector en gecommuniceerd. De voortdurende aandacht voor de 
slachtwijze zal in de toekomst leiden tot een minder flexibel invoeringstraject voor een 
andere slachtwijze dan tot op heden werd gehanteerd. Eind 2005 is een nieuw voorstel 
ontvangen van de COV, dat begin 2006 met de kolom zal worden besproken. 

Vision 

Vision is een classificatiemethode die met gebruik van beeldherkenningstechniek het 
vleespercentage van varkenskarkassen kan bepalen. De goedkeuringsaanvragen voor 
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Vision en voor een aangepaste formule voor de HGP (prikpistool) zijn in 2005 door de 

EU geaccordeerd. De resultaten met betrekking tot type zijn onverwacht onvoldoende. 

Dit resultaat evenals de resultaten over de commerciële onderdelen zijn nader met de 

varkensslachterijen sec en later met de vertegenwoordigers van de kolom besproken. 

Dit heeft geleid tot het besluit vooralsnog de varkensclassificatie met behulp van het 

prikpistool (HGP) te continueren. Een nieuwe formule voor het schatten van het vlees

percentage is in wording. 

Bandkeuring en destructie 

Het bedrijfsleven heeft met de ministeries van LNV en VWS een convenant gesloten 

over de overdracht van de bandkeuring bij roodvlees slachterijen. Doel is de uitvoering 

efficiënter te maken met behoud van de kwaliteit. Zo worden de kosten verlaagd, wat 

leidt tot betere concurrentieverhoudingen in de EU. De uitvoering van het convenant 

Post Mortem keuring roodvlees verloopt volgens schema. De Kwaliteitskeuring Dierlijke 

sector (KDS) heeft de uitvoering van de bandkeuring op 1 januari 2006 op alle slacht

plaatsen overgenomen. 

De evaluatie van de destructiewet door LNV is echter vertraagd. De destructietarieven 

van dierlijke bijproducten en kadavers zijn in Nederland onderwerp van discussie tussen 

sector, ministerie en politiek. In 2005 bleven de tarieven nagenoeg gelijk; in 2006 wordt 

verder gesproken over de aanpassingvoorstellen van LNV van het destructiestelsel. De 

minister van LNV liet in 2005 aanvullend onderzoek uitvoeren. De PVE hebben met de 

primaire sector een voorstel geformuleerd voor een verlaging van de ophaalfrequentie 

van kadavers. Een lagere frequentie leidt tot kostenverlaging voor de veehouder. Op 

grond van praktijkonderzoekgegevens zal het voorstel nader worden onderbouwd. Het 

ministerie van LNV is gevraagd de destructieregelgeving aan te passen. 

Elektronisch vervoersdocument varkenstransporten 

In 2005 is de basis gelegd voor een elektronisch vervoersdocument varkenstransporten 

(EVD). Het idee is de huidige papieren documenten die nodig zijn voor transport te 

vervangen door een elektronisch document. Dit kan de administratieve lasten voor 

de sector verminderen. In 2005 is echter gebleken dat niet alle partijen uit de keten 

dezelfde uitgangspunten willen hanteren voor de elektronische gegevensvastlegging. Dit 

wordt in 2006 verder afgestemd. 
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Certificering hengstenhouderij 

Bij de gecertificeerde hengstenhouder dienen 
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H4 Diergezondheid en Welzijn 

Alle schakels in een productiekolom hebben baat bij gezonde dieren. Een gezonde 
veestapel is in het belang van bedrijfsleven én maatschappij. Dieren moeten vrij zijn van 
(handelsbelemmerende) ziekten. Omdat niet elke ziekte op bedrijfsniveau kan worden 
aangepakt. is collectieve bestrijding en preventieve gezondheidszorg van deze ziekten 
nodig. Daarom geven de PVE de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) opdracht om 
monitoringsprogramma's uit te voeren en worden onderzoeksprojecten gefinancierd. 
Bovendien wordt geld uitgetrokken voor het Diergezondheidsfonds (DGF). 
Het gebruik van diergeneesmiddelen is een bijzonder punt van aandacht. In het kader 
van 1KB worden extra eisen gesteld aan het gebruik van diergeneesmiddelen (positieve 
lijst). Verder besteden de PVE aandacht aan de beleidsmatige aspecten, die verband 
houden met de registratie van diergeneesmiddelen en de vrijstellingsregeling, waarvoor 

1 de primaire verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. 

Preventieve Diergezondheid 
Bij regelgeving gericht op dierziektepreventie blijven de PVE inzetten op reductie 
van veterinaire risico's via insleep en verspreiding. Om draagvlak te houden onder de 
houders van dieren en andere betrokkenen moeten maatregelen wel praktisch en 
uitvoerbaar zijn. De naleving van de voorschriften met betrekking tot reiniging en 
ontsmetting worden momenteel in beeld gebracht. Voor runderen, kalveren, varkens, 
pluimvee en kleine herkauwers worden monitoringsprogramma's gefinancierd om 
vroegtijdig zicht te houden op ontwikkelingen ten aanzien van de diergezondheid. 

Rundergezondheid 

De bestaande basismonitoring liep in 2005 door. Daarnaast is een aanvullend leverbot
onderzoek goedgekeurd. Het belang van dit onderzoek zit voornamelijk in het terug
dringen van het gebruik van wormmiddelen. In dit onderzoek wordt een ELISA test 
ontwikkeld om leverbot aan te kunnen tonen. 
Het onderzoek naar de bewakingsfrequenties van leptospirose bij melkvee en bij overig 
vee (vleesvee) is in het eerste kwartaal afgerond. De mogelijkheden van slachthuis
bewaking die hierbij zijn uitgezocht bieden een nieuw perspectief voor monitoring. Het 
is ook mogelijk dat hiermee naar een aantal andere runderziektes gekeken kan wordenQ 
De DKR-commissie keurde in 2005 een voorstel voor de slachthuismonitor goed. Dit zal 
verder worden uitgewerkt in samenwerking met de slachterijen. 

Monitoring brucellose en leukose 

De rundersector wil voor de aanpak van brucellose en leukose zowel aan de EU-regel
geving blijven voldoen als aan de OIE-voorschriften. In het kader van de EU-voor
schriften is Nederland vrij van de ziektes, en zou het onderzoek kunnen stoppen. De 
OIE vraagt echter voor de exportcertificering wel om een vorm van monitoring. Voor 
brucellose is dat geen probleem; met de huidige monitoring wordt aan de OIE eisen 
voldaan. Voor leukose wordt onderzocht wat de meest efficiënte mogelijkheden van 
onderzoek zijn om aan de OIE-voorschriften te blijven voldoen. In 2005 is een concept
voorstel gemaakt om leukose op melkveebedrijven te bemonsteren via tankmelk en 
bij andere bedrijven via slachthuisbemonstering. Er is een voorstel uitgewerkt naar 
voorbeeld van het Deense systeem. De sector heeft aangegeven bereid te zijn dit 
jaarlijks te financieren. Een beperkt epidemiologisch onderzoek zal de onderbouwing 
vormen voor het aantal monsters en daarbij behorende kosten, zodat hier begin 2006 
over besloten kan worden. 
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Mastitis (uiergezondheid) 

Wat betreft mastitis zullen via een meerjarenplan 2005-2008 de kennisleemtes voor de 

komende jaren worden ingevuld. Dit onderzoeksplan met voorstellen van verschillende 

onderzoeksinstellingen is goedgekeurd. Eind 2005 is het jaarplan 2006 vastgesteld. 

Varkensgezondheid 

Ziekte van Aujeszky 

De Ziekte van Aujeszky (ZvA) is een OIE lijst-B ziekte waarvoor regels gelden van de 

Europese Commissie voor alleen het handelsverkeer. De ziektebestrijding in Nederland 

wordt uitgevoerd door de PVE. Door verplichte vaccinaties komt de ziekte hier niet meer 

voor, waardoor Nederland de 'artikel 9 status' heeft. Voor export naar landen met de artikel 

1 O status (vrij en niet meer vaccineren), geldt als eis dat bedrijven die exporteren tenminste 

één jaar niet meer gevaccineerd hebben. Handhaving van de Aujeszky-verordening en 

toezicht op het gebruik van de ontheffingen vindt plaats via het tuchtrecht bij de PVE. 

In 2005 is onderzocht of gestopt kan worden met vaccineren tegen de Ziekte van 

Aujeszky en of in de toekomst een EU artikel 10 status kan worden aangevraagd. Het 

onderzoek richtte zich op epidemiologische en economische consequenties. Het epide

miologische deel geeft zicht op de mogelijke maatregelen om besmetting en een uitbrei

ding daarvan te voorkomen. Op economisch vlak gaat het om de monitoringskosten 

om een besmetting tijdig op te sporen, de directe bestrijdingskosten bij een uitbraak, 

de indirecte kosten voor de gehele sector bij een uitbraak en de besparingen indien niet 

meer verplicht gevaccineerd wordt. Over de voor- en nadelen van geheel of gedeeltelijk 

stoppen met vaccineren is het overleg nog niet afgerond. Begin 2006 wil het PW

bestuur hierover besluiten. 

GO-monitoring 

Blaasjesziekte of SVD (Swine Vesicular Disease) 

Met LTO, NW en GD is in 2005 diverse malen overleg geweest over de monitoring op 

SVD door de GD. Voor de toekomst is de wens regelgeving te vereenvoudigen en te 

laten aansluiten bij de andere monitoringsregelgeving (salmonella en Aujeszky). Het 

streven is om varkensbedrijven met 31 of meer varkens, per vier maanden drie SVD

onderzoeken te laten uitvoeren. Streven is dit per 1 mei 2006 te laten ingaan. 

Ten aanzien van de GO-de basismonitoring varkens is vorig jaar al door de sector aange

geven dat de eigen bijdrage van de individuele varkenshouders omhoog moet, zodat de 

collectieve bijdrage omlaag kan gaan. Doordat er naar de mening van vertegenwoordi

gers van de primaire sector en de overheid onvoldoende tegemoet gekomen werd aan 

de gestelde wensen is de GD aan de hand van een taakstellende opdracht gevraagd 

met een nieuwe begroting te komen. De varkenssector heeft ook aangegeven dat voor 

de basismonitoring varkens meer gebruik gemaakt dient te worden van gegevens van 

andere organisaties dan GD, bijvoorbeeld dierenartsenpraktijken. 

RBD-regeling en RVL regeling 

Vanuit de sector is diverse malen aan het ministerie van LNV gemeld dat zij, mede in 

het kader van vermindering van de administratieve lastendruk, de verplichting van het 

opsturen van de klinische inspectieformulieren naar GD spoedig wil beëindigen. Het 

uitvoeren van de klinische inspectie als zodanig wordt als zinvol gezien en wordt dan 

ook onderschreven. 

Van LNV is bericht ontvangen dat de RBD-regeling per 1 januari 2006 wordt beëindigd. 

Jaarverslag 2005 
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Het bedrijfsleven wil hiervoor in de plaats geen nieuwe regeling, maar onderdelen 
eventueel wel opnemen in de private kwaliteitssystemen. In de kwaliteitsregelingen is 
opgenomen dat de dierenarts de bedriJven regelmatig dient te bezoeken. De sector 
beraadt zich nog hoe zij met de registratie van de dieraantallen/diercategorieën wil 
omgaan, want door het verdwijnen van de klinische inspectieformulieren komt ook deze 
informatie niet meer beschikbaar. terwijl dié bijvoorbeeld in het kader van de controle 
op monitoringsverplichtingen en bij de dierziektebestrijding wel zeer nuttig is. Per 
1 januari 2006 zal de verplichting tot de maandelijkse klinische inspectie op het varkens
bedrijf in het kader van de RBD-regeling vervallen. 
Van LNV is het bericht ontvangen dat per 1 januari 2007 ook de RVL-regeling komt te 
vervallen. De varkenssector heeft laten weten dat zij de RVL-regeling deels overeind wil 
houden. Daarom is besloten om in 2006 de huidige regeling te evalueren en zonodig ' 
aan te passen en hem vervolgens te implementeren als een autonome PW-verordening. 
Met de vertege,nwoordigers van de varkenssector zal nader overleg plaatsvinden over de 
verdere invulling. 

Schapen- en geitengezondheid 

De budgetten voor de schapen- en geitenprogramma's 2005 zijn in twee stappen 
toegekend vanwege de discussie over de heffingssystematiek in de schapensector. 
De PVE zijn bezig de rammenregeling verder uit te werken. In overleg met het bedrijfs
leven is besloten de procedure voor genotypering aan te passen, zodat er goedkopere 
methoden komen voor veehouders. Daarnaast werken de PVE mee aan fokprogram
ma's voor schapenstamboeken met een lage genetische gevoeligheid. In 2005 hebben 
de PVE enkele fokprogramma's erkend en kunnen fokkers voor deze rassen ook niet
scrapieresistente rammen inzetten. De rammenregeling is aangepast en geldt nu voor 
alle schapenhouders: ook als ze minder dan 10 ooien hebben. Ten slotte hebben de PVE 
na onderzoek het rapport 'inzet scrapieresistente ram' gepubliceerd. Hieruit blijkt óf en 
waarom schapenhouders resistente rammen hebben ingezet en of de beschikbaarheid, 
prijs en kwaliteit van rammen veranderd is door het scrapiebestrijdingsbeleid. Het scrapie
bestrijdingsprogramma loopt dit jaar af en zal met een symposium in 2006 afgesloten 
worden. 0 

Kalvergezondheid 

Wat betreft de kalvergezondheid werd door een werkgroep van de Adviescommissie 
Kalveren (ACK) in 2005 stilgestaan bij de nieuwe Europese regelgeving voor de 
productie, verwerking en keuring van vlees (voedselketeninformatie) per januari 2006. 
Veehouders moeten registers bijhouden van gebruikte diergeneesmiddelen, data van 
gebruik, aangehouden wachttijden en andere (geneeskundige) behandelingen van hun 
dieren. 
De PVE hebben in 2005 geïnventariseerd welke voedselketeninformatie, voortvloeiend 
uit de hygiëneverordeningen, aangeleverd kan worden. Hieruit is een checklist voort
gekomen, waarmee de houder of dierenarts praktijkinformatie omtrent diergenees
middelen gebruik kan interpreteren. Zo moet in de toekomst een verantwoord 
bedrijfsbehandelplan kunnen worden opgesteld in het kader van de kwaliteitsregelingen 
1KB en Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). 

Pluimveegezondheid 

De preventieve gezondheidszorgprogramma's in de pluimveesectoren waren voor 2005 
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vrijwel gelijk aan de programma's van 2004. Buiten de monitoring die wordt uitgevoerd 

in het kader van de Actieplannen Salmonella en Campylobacter betreft het de monito

ringsprogramma's voor Mycoplasma gall1septicum (M.g.) en M. mele.agrid1s (M.m.) in de 

reproductiesector en de leghennenhouderij, voor Salmonella pullorum (S.p.) en arizona 

(S.a.) in de reproductiesector en voor laag pathogene aviaire influenza (LPAI) op alle 

pluimveebedrijven. 

In het kader van deze programma's is ongeveer 6.000 keer een koppel reproductie

dieren onderzocht op Mg of Mm. Drie koppels bleken besmet te zijn met Mg en zijn uit 

productie genomen. In de legsector zijn ongeveer 2500 koppels op Mg onderzocht. In 

9% van de gevallen bleek het onderzochte koppel besmet te zijn. Indien een besmet

ting op een meerleeftijdenbedrijf wordt vastgesteld is de pluimveehouder verplicht een 

volgend op te zetten koppel te vaccineren tegen Mg. Alle reproductiekoppels zijn aan 

het begin van de productieperiode onderzocht op S.p. en S.a .. Daarbij zijn geen besmet

tingen aangetoond. Voor de landelijke monitoring naar LPAI zijn ook geen besmettingen 

aangetoond. Eind 2004 is een screening uitgevoerd naar Salmonella gallinarum bij eileg

gende dieren. Geen van de onderzochte koppels bleek besmet te zijn. Besloten is om 

bij nieuwe Sg-besmettingen het betreffende bedrijf te begeleiden en om te trachten te 

achterhalen waar de besmetting vandaan is gekomen. 

Dierziektebestrijding 
Voor de georganiseerde dierziektebestrijding van besmettelijke, meldingsplichtige dier

ziekten ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de overheid. 

Dit betreft de OIE lijst-A dierziekten, zoals Klassieke Varkens Pest (KVP), Mond- en 

Klauwzeer (MKZ), Aviaire Influenza (Al) en New Castle Disease (NCD). Ook is het 

ministerie van LNV verantwoordelijk voor een aantal OIE lijst-B dierziekten. Voor een 

aantal B dierziekten neemt de overheid geen verantwoordelijkheid, zoals Infectieuze 

Bovine Rhinotracheïtis (IBR) in de rundveehouderij en de Ziekte van Aujeszky (ZvA) in 

de varkenshouderij. Dit hebben de PVE opgepakt. De inzet vanuit de PVE in 2005 wat 

betreft de lijst-A ziekten concentreerde zich rond de afzetproblematiek bij een bescher

mende noodvaccinatie. Tot nu toe richt onderzoek zich op de (on)mogelijkheden van 

de nieuwe MKZ-richtlijn. De modelstudies lijken perspectief te bieden voor een aanpak 

met beschermende noodvaccinaties. Van belang blijft dat er oplossingen komen voor de 

gesignaleerde problemen. 

Dierziektebestrijding algemeen 

In relatie tot het draaiboek MKZ zijn de voor het bedrijfsleven belangrijke punten 

nogmaals benadrukt bij het ministerie van LNV. Zo is de afzet van producten van gevac

cineerde dieren nog niet geregeld. In relatie tot het draaiboek KVP worden met de 

overheid de eerste verkenningen gedaan naar de mogelijkheid van vaccinatie met een 

markervaccin in geval van een KVP-uitbraak. De PVE hebben de primaire sector hierbij 

betrokken. 

In overleg met de sector en LNV vond in 2005 ook overleg plaats naar een alterna-

tief voor de huidige verplichte leukocytentelling, die is ingesteld om een KVP uitbraak 

tijdig te signaleren. Deze verplichting wordt in de praktijk slecht nageleefd en is weinig 

specifiek. Zowel de sector als het ministerie van LNV zoeken naar een alternatieve 

onderzoeksmethode die zorgt voor een snelle 'early warning' en die tevens draagvlak 

heeft bij varkenshouders. Een alternatief is gevonden in de PCR-methode ('snelle' test) 

voor KVP. 

Jaarverslag 2005 
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In 2005 is in opdracht van het ministerie van LNV voor de pluimveesector een ontwerp

verordening vaccinatie NCD vastgesteld. Verwacht mag worden dat deze medebe

windverordening in de loop van 2006 van kracht zal worden. De verordening is vooral 

een doelvoorschrift op grond waarvan iedere pluimveehouder moet aantonen dat het 

gehouden pluimvee voldoende weerstand tegen NCO heeft. 

Vanwege het dreigende gevaar op een uitbraak van Al (vogelgriep) heeft de overheid In 

het najaar van 2005 besloten dat alle bedrijfsmatig gehouden pluimvee verplicht moest 

worden opgehokt. De PVE zijn daar nauw bij betrokken geweest. Het zwaartepunt lag 

daarbij op het informeren van de sector en het geven van voorlichting over de te nemen 

maatregelen op bedrijfsniveau. 

Diergezondheidsfonds 

De onderhandelingen over het Diergezondsheidsfonds (DGF) met het ministerie van 

LNV zijn begin 2005 afgerond. Daarbij is een aantal randvoorwaarden gesteld over de 

afzet van producten van gevaccineerde dieren en over het beheersen van insleep via 

wild. Deze moeten nader worden uitgewerkt. Met LNV is ook overleg afgerond over de 

financiering van de crisisfaciliteit in relatie tot het DGF. 

Identificatie en Registratie 

l&R paarden 

Voor de uitvoering van l&R-Paarden is bij de PVE een databank ingericht voor chipnum

mers. Via een zoekfunctie kan gezocht worden naar de paspoortuitgevende instanties 

waar dit chipnummer geregistreerd staat en het bijbehorende levensnummer van het 

paard. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan over de 

afgifte van duplicaat paspoorten. Duidelijk is geworden dat bij aankoop van een paard 

de eigenaar er zelf verantwoordelijk voor is dat hij/zij met het paard ook het paspoort 

krijgt. De PVE of de paspoor tuitgevende instantie hebben hierin geen verantwoordelijk

heid. 

l&R runderen 

Wat betreft l&R runderen hebben de PVE bij het ministerie van LNV aangedrongen op 

meer inzicht voor het bedrijfsleven in de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling 
0 

tussen het nieuwe l&R-systeem en het bedrijfsleven. Vanuit de kalversector is het minis

terie van LNV gewezen op de nadelige consequenties van de ontdubbeling van UBN's. 

Overleg tussen lhet ministerie van LNV en de runder- en kalversector heeft er eindelijk 

toe geleid dat niet langer een gedifferentieerd tarief geldt voor Unieke Bedrijfsnummers 

(UBN) voor hobbymatige en bedrijfsmatige houders. Daarnaast heeft LNV toegezegd 

ook voor het grote aantal slapende UBN's de registratie te beëindigen dan wel de admi

nistratieve kosten te gaan verrekenen. 

l&R schapen en geiten 

Sinds mei 2005 loopt bij het ministerie van LNV een project voor de elektronische iden

tificatie van schapen en geiten. De Europese verordening schrijft voor, dat met ingang 

van 1 januari 2008 elektronische, individuele identificatie en registratie van schapen en 

geiten verplicht wordt. Ook zal er dan een centraal databasesysteem zijn. Aanvankelijk 

was het doel om in Nederland op 1 januari 2007 te starten, maar dit tijdpad lijkt voor 

het bedrijfsleven onhaalbaar. De PVE nemen deel aan de projectorganisatie bij het minis

terie, onder andere door parttime detachering, vertegenwoordiging in de stuurgroep en 
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diverse werkgroepen. In februari 2006 zal de pilotfase beginnen met een aparte project

organisatie, waarbij ook een zestal deelprojecten worden ingericht. Ook daarin zijn de 

PVE vertegenwoordigd. 

l&R pluimveebedrijven en pluimveekoppels 

Eind 2004 is gestart met de elektronische aanlevering van koppelgegevens voor het 

Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP), in eerste instantie met de opzet van eendags

kuikens. In de loop van 2005 zijn details binnen deze systematiek verbeterd en zijn de 

aanmeldingen via internet gestegen tot circa 50% van de koppels. Er is gestart met het 

ontwikkelen van de mogelijkheid tot het melden van overplaatsingen via internet. Deze 

toepassing zal uiterlijk het tweede kwartaal van 2006 gereed zijn. De regelgeving die de 

grondslag vormt voor de registratie van bedrijven en koppels is in 2005 geactualiseerd. 

Welzijn 
De PVE streven ernaar dat de veehouderijsector in Nederland duurzaam en verant

woord produceert. Zo zijn de PVE betrokken bij welzijnsregelingen voor kalveren, 

(scharrel)varkens en pluimvee. Ook ondersteunen de PVE het convenant biologische 

varkenshouderij dat ten doel heeft jaarlijks een half miljoen biologische varkens af te 

leveren. Er is overleg met maatschappelijke organisaties en de PVE zijn vertegenwoor

digd in de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), waarin gesproken wordt over de 

gezondheid en het welzijn van dieren, maar ook over biotechnologische toepassingen. 

De minister van LNV heeft al in 2004 gezegd bereid te zijn de welzijnsregelgeving in 

medebewind over te dragen aan de PVE. De randvoorwaarden waaronder dat kan 

plaatsvinden zijn afgestemd met de betrokken sectoren. Daarnaast zijn voorbereidende 

gesprekken met overheid en dierenbescherming gevoerd over het in medebewind 

verkrijgen van bestaande welzijnsregelgeving (Varkens- en Kalverbeslluit). Het afstem

mingsproces met het ministerie van LNV verloopt echter traag. 

Kalveren 

In de kalversector is een groot onderzoeksproject voorbereid naar een welzijnsmeter 

voor vleeskalveren ,  waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens die aan het dier 

worden gemeten. Dit onderzoek is medio 2005 gestart en zal circa 4 jaar duren. 

Zowel overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij dit 

onderzoek, dat ook een relatie kent met het EU-project 'Welfare Quality'. 

Varkens 

De Welzijnscode als onderdeel van !KB-varkens is geëvalueerd. De rol die deze code 

speelt in het welzijn van met name vleesvarkens bij aanvoer naar de slachterij is onder

zocht. De resultaten van het onderzoek hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing 

van de Welzijnscode. 

Bloedtappen slachterijen 

In overleg met de varkenssector is het bloedtappen van vleesvarkens aan de slachtlijn 

gerealiseerd. Deze aanpassing zal een sterke verbetering van het dierenwelzijn tot 

gevolg hebben. Vleesvarkenshouders kunnen het bloedtappen van de varkens voor 

certificering Ziekte van Aujeszky, blaasjesziekte- en Salmonella-monitoring aan de 

slachtlijn laten uitvoeren. Het merendeel van de vleesvarkensslachterijen heeft zich bij 

de PVE aangemeld voor deelname aan de slachtlijnbemonstering. Slachterijen die deze 
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seNice bieden aan varkenshouders, moeten een door de PVE goedgekeurd bedrijfspro
tocol hebben. De PVE controleren of de uitvoering conform het goedgekeurde protocol 
verloopt. Najaar 2005 liet ongeveer 25% van de vleesvarkensbedrijven het bloed
tappen aan de slachtlijn uitvoeren. De indruk bestaat dat veel bedrijven afwachten hoe 
het bloedtappen aan de slachtlijn verloopt en dat het deelnemerspercentage nog zal 
toenemen. 

Transport van dieren 

In het kader van de borging van het welzijn van dieren tijdens transport is een nieuwe 
EU transportrichtlijn van kracht geworden. Onderdeel daaNan is, dat met ingang van 
2008 iedere chauffeur en 'animal handler' een opleiding 'omgang met dieren tijdens 
transport' met goed resultaat gevolgd moet hebben. De PVE zijn betrokken bij de ('"'\inhoud van deze opleiding. De IKB-eis ten aanzien van de verplichte chauffeurs opleidin!}-1'
zal hierbij de basis vormen. 

Pluimvee 

Het naleven van de welzijnsverordeningen die de PVE in medebewind uitvoeren, is in 
2005 op betrokken bedrijven gecontroleerd. In 2005 238 bedrijven met vleeskuiken

ouderdieren gecontroleerd. Daarbij zijn 46 waarschuwingen uitgedeeld wegens onvol
doende voerbaklengte of zitstoklengte per dier. 
Vanwege een noodzakelijke aanpassing van de verordening welzijnsnormen vleeskal
koenen in verband met de erkenning van controleorganisaties, is de controle op de 
naleving van de welzijnsnormen in de kalkoensector nog niet gestart. 
De al enkele jaren slepende discussie over de Europese welzijnsnormen voor vlees

kuikens heeft in 2005 veel aandacht gevraagd. Daarbij is getracht om zowel via de 
Europese Commissie als via het Europees parlement in de ontwerprichtlijn meer ruimte 
te bieden aan de specifieke situatie in de Nederlandse vleeskuikenhouderij. Verwacht 
wordt dat de richtlijn in 2006 zal worden vastgesteld. Door het ministerie van LNV is 
aangegeven dat de implementatie in Nederlandse regelgeving in medebewind aan de 
PVE zal worden opgedragen. 
Het trage afstemmingsproces met LNV wat betreft de overdracht van welzijnsregelge- Q 
ving in medebewind speelt ook in de pluimveesector. 
De Europese Commissie zou voor 1 januari 2005 een evaluatie van de EU-richtlijn huis
vesting leghennen afronden. Die evaluatie is echter nog niet afgerond en wordt nu 
in het eerste kwartaal van 2006 verwacht. Wel zijn de PVE, in nauw overleg met NOP 
en Anevei, betrokken geweest bij (internationale) discussies ter voorbereiding van het 
standpunt van het bedrijfsleven. Er is inbreng geleverd in onderzoeksprojecten die de 
Commissie heeft uitgezet ten behoeve van de evaluatie. De PVE hebben financieel bijge
dragen aan een onderzoek van EUWEP, de Europese organisatie van eierhandelaren, 
uitgevoerd door het LEI. Daarbij is de concurrentiepositie van de Europese eiersector in 
beeld gebracht. in relatie tot de richtlijn en het daarin opgenomen kooiverbod per 2012. 
Tot slot hebben de PVE, samen met de NOP, een subsidieaanvraag ingediend bij LNV 
voor een project waarbij legpluimveehouders die willen omschakelen naar een ander 
huisvestingssysteem worden ondersteund in hun besluitvorming. Deze aanvraag is eind 
2005 goedgekeurd. 

Konijnen en nertsen 

In 2005 heeft de verordening welzijnsnormen konijnen vorm gekregen. Er is uitge-
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breid overleg gevoerd met de Nederlandse Organisatie voor Konijnenhouders, de 
Dierenbescherming en het ministerie van LNV over de inhoud. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een publicatie van de ontwerpverordening in december 2005. 
Daarnaast zijn 203 nertsenbedrijven gecontroleerd in 2005, in het kader van de PPE
verordening welzijnsnormen voor nertsen. Deze controle heeft geresulteerd in 16 waar
schuwingen,·, 2 herstelinspecties en 13 berechtingsrapporten. De dertien ondernemers 
die een berechtingsrapport (voornamelijk wegens te geringe vloeropfPervlakte per nerts) 
aangezegd hebben gekregen zullen zich moeten verantwoorden voor het tuchtcollege. 

Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) 

Naast algemene deelname aan de RDA hebben de PVE in 2005 deelgenomen aan een 
RDA-werkgroep 'Natuurlijk gedrag pluimvee·. Aan de orde waren de beperkingen van 
de huidige huisvestingssystemen in relatie tot het natuurlijk gedrag van het pluimvee. 
Doel is te bezien of wijzigingen in de huisvestingssystemen de komende 20 jaar kunnen 
bijdragen aan het natuurlijk gedrag van de dieren. Samen met NOP en NVP is een aantal 
keren bezwaar geuit wat ertoe leidde dat in 2006 een vervolg aan deze discussie wordt 
gegeven. Dit moet in 2006 leiden tot een rapportage. 

Biologische pluimveehouderij 

In 2005 is er met de biologische sector opnieuw gediscussieerd over de normen voor 
de opfok van leghennen. Het ministerie van LNV heeft hierover nog steeds geen besluit 
genomen. Wel is inmiddels vanuit de EU een aantal voorschriften van kracht geworden 
voor reguliere opfokhennen die in de biologische productie worden ingezet. 
De biologische legpluimveesector is nog steeds alert op mogelijk te hoge dioxinege
haltes in biologische eieren, vanwege de opname van verontreinigingen in de uitloop. 
Gelukkig zijn in 2005 geen te hoge gehaltes aangetroffen. Wel is in 2005 in 1KB Ei een 
programma opgenomen waarmee het dioxinegehalte in de eieren wordt gemonitord 
zodat zonodig bijsturing kan plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een stijging van het 
aantal !KB-deelnemers onder de biologische legpluimveehouders. 
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De PVE laten onderzoek doen op het gebied van veiligheid en kwaliteit van producten, 

traceerbaarheid en monitoringssystemen. Dit is nodig om de concurrentiepositie verder 

te versterken. productiesystemen en producten te ontwikkelen en samen met het 

bedrijfsleven en de overheid in te spelen op veranderingen. Het onderzoek heeft tot 

doel: ondersteuning van het bedrijfsleven en het inventariseren en uitwerken van onder

werpen die invloed hebben op de sectoren, zoals welzijn, voedselveiligheid, technolo

gieën en arbeidsomstandigheden. 

Praktijkonderzoek varkens 
In 2005 heeft het het Praktijkonderzoek veehouderij (PV) van de Anima! Science Group 

(ASG) voor de PVE gewerkt aan 13 verschillende onderzoeksprojecten. Hiervan zijn 

negen projecten in 2004 of eerder gestart, vier projecten zijn in 2005 nieuw gestart. De 

onderzoekers verspreiden resultaten van onderzoeken via eigen publicaties. vakbladen, 

bijeenkomsten van varkenshouders in studieclubs en open dagen. Ook de PVE publi

ceren de uitkomsten in eigen uitgaven. 

ASG rapporteert aan de Commissie Varkenshouderij. De daaronder ressorterende 

klankbordgroepen Dier, Bedrijfsinrichting, Ondernemer en Keten/Maatschappij kwamen 

bijeen om activiteiten te evalueren en nieuwe projecten te beoordelen. De Commissie 

Varkenshouderij heeft het werkplan voor 2006 inhoudelijk geaccepteerd. 

Overzicht 6: Onderzoeksprojecten varkenshouderij 2005 

Van enkele in 2004 afgeronde onderzoeken zijn in 2005 de rapportages opgeleverd 

door ASG-PV. Het betreft de rapporten: 
• Management en de weerstand van varkens. Deze rapportage omvat een literatuur

studie van het project "Onderzoek naar weerstand van varkens". Het betreft de

eerste fase van dit project. Het rapport geeft inzichten in de huidige kennis omtrent

weerstand van het varken en is geschreven voor de varkenshouder. Het verschaft

handvatten om de weerstand te verbeteren.
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• Fasenvoedering bij drachtige zeugen: effect op reproductie en mineralenuitschei

ding. Dit rapport beschrijft het onderzoek "Effect van fasenvoedering tijdens 

de dracht op reproductie, gezondheid en stikstof uitscheiding van zeugen". Dit

onderzoek is gestart in 2000, eind 2003 zijn de onderzoeken in de stallen afgerond.

In 2004 zijn de gegevens verwerkt en de rapportage opgesteld.
• Optimaal klimaat en energiebesparing in de kraamstal: Vloerkoeling voor zeugen.

Kraamzeugen hebben moeite hun lichaamswarmte aan de omgeving af te geven.

Koelen van de vloer onder de zeug ('cool-slow' vloersysteem) verhoogt het ther

mische comfort. In dit onderzoek is vastgelegd dat kraamzeugen op het cool-slow

systeem gemiddeld 12% hogere voeropname hebben en 8% zwaardere biggen

spenen. Het liggedrag van de zeug veranderde niet. De warmte uit de vloer kan via

een warmtepomp gebruikt worden voor stalverwarming. De economische betekenis

van de verbeterde technische resultaten dient hoger te zijn dan€ 5,- per produc

tieve zeug per jaar.

Emissiearme huisvesting 

In 2005 heeft ASG voor de PVE onderzoek gedaan naar een emissiearm huisvestings

systeem voor guste en dragende zeugen. In de praktijk is behoefte aan een dergelijk 

systeem voor groepshuisvesting op basis van eenvoudige bouwkundige maatregelen en 

met betonnen roosters. Een gelijksoortig huisvestingssysteem voor guste en dragende 

zeugen, maar dan met toepassing van metalen roosters en een maximaal emitterend 

mestoppervlak in het mestkanaal van 0,55 m2 per zeug, heeft al een emissiefactor 

toegekend gekregen. Voor het onderzochte systeem met betonnen rooster is door de 

PVE een emissiefactor aangevraagd bij het ministerie van VROM. 

Economisch duurzame varkenshouderij 

ASG heeft daarnaast een aantal leaflets uitgebracht onder de titel 'Kostenbesparing 

Vleesvarkens'. Binnen het project Economisch Duurzame Varkenshouderij is een aantal 

kostenbesparende maatregelen onderzocht. Het betreft natuurlijke ventilatie via grond

kanalen, nippelvoedering, voorhandweger en plateaustal. 

Praktijkonderzoek kaiveren 
De Adviescommissie Kalveren (ACK) heeft een projectvoorstel van de ASG geaccordeerd, 

waarmee een Bedrijfswijzer Rosékalveren voor de rosésector wordt ontwikkeld. Voor 

rosé kalverhouders is namelijk weinig informatie beschikbaar over technische en econo

mische resultaten van de rosé kalverhouderij. 

Tevens is een subsidie toegekend aan een onderzoek naar implementatie emissiearme 

stalsystemen in de vleeskalverhouderij: ·van quick scan tot plan van aanpak'. Het doel 

van dit project is een representatief beeld te verkrijgen van de uitvoering van de huidige 

bedrijfsgebouwe en de mogelijkheden van emissie-arme technieken voor dit gebied op 

een rij te zetten. De geselecteerde technieken worden opgenomen in een implementatie

plan voor emissiearme staltechnieken in de vleeskalverensector. De P.rovincie Gelderland 

zal het project naar verwachting cofinancieren (50%). 

EU definitie kalfsvlees 

In het kader van de EU-discussie over de definitie van kalfsvlees heeft de EU-Commissie 

in juni 2005 een hoorzitting gehouden waarbij de belangrijkste stakeholders in de 

EU waren uitgenodigd. Nederland is gevraagd tijdens de hoorzitting een inhoudelijke 
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bijdrage te leveren over de vleeskwaliteit van kalfsvlees in verschillende leeftijdscatego
rieën. De PVE hebben hiervoor onderzoek laten uitvoeren door Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR). om inzicht te geven in de vleeskwaltteit van blank en rosé
vleeskalveren en jonge vleesstieren. De onderzoeksresultaten zijn op verzoek van de EU
gepresenteerd tijdens de hoorzitting van de Europese Commissie. In de ACK is besloten
opnieuw met ander lidstaten in gesprek te gaan. Dit heeft geleid tot een compromis dat
zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen in binnen- en
buitenland. In 2006 zal het principe-accoord definitief moeten worden gemaakt en aan
de EU-Commissie worden voorgelegd.

Praktijkonderzoek schapen 
( Sinds 2005 loopt een project gericht op de bestrijding van maagdarmwormen bij 

schapen. Het doel van het project is het verbeteren van de huidige Nederlandse 0
ontwormpraktijk op schapenbedrijven door een website te bouwen over de bestrijding
van maagdarmwormen bij schapen. Een belangrijke onderdeel van de website. naast de
infopagina's, vormt de nieuw te ontwikkelen beslisstructuur waarmee iedere schapen
houder op elk moment voor reguliere praktijksituaties kan beoordelen of een behande
ling op zijn bedrijf nodig is of niet.

Onderzoek pluimvee 
Praktijkonderzoek voor de pluimveehouderij wordt bij het PPE begeleid door de Advies
commissie Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (POP). De POP heeft klankbordgroepen per 
deelsector: reproductie, leghennen, vleeskuikens, kalkoenen, eenden en konijnen.
In de klankbordgroepen vindt per deelsector de inventarisatie en prioriteitstelling plaats
van gewenst onderzoek, wordt lopend onderzoek begeleid en afgesloten onderzoek
beoordeeld.
De klankbordgroepen rapporteren aan de POP; deze bewaakt de verdeling van de
budgetten over de deelsectoren en adviseert het Bestuur over het te voeren beleid. In
totaal was in 2005 een budget van€ 550.000.- beschikbaar voor alle deelsectoren in de
pluimveehouderij en de konijnenhouderij. De nadruk lag op ammoniakemissiereductie

öen welzijn (ingrepenbesluit. uitloop, groepshuisvesting konijnen). De kosten voor een 
praktijkproef met dieren zijn vaak erg hoog, wat de vraag opwerpt of de resultaten
opwegen tegen de kosten. Daardoor is de vervolgfase van het onderzoek ammoniakre
ductie uit vleeskuikenstallen niet uitgevoerd en zijn budgetten van de vleesvermeerde
ringssector doorgeschoven naar 2006.

Onderzoek en Ontwikkeling pluimveevlees 

Via het fonds Onderzoek en Ontwikkeling pluimveevlees zijn in 2005 verschillende
onderzoeken afgerond en rapporten beschikbaar gesteld voor sectorgenoten. Het
betreft het onderzoek 'Bestrijding van Campylobacter via natuurlijk anti-microbiële
voedingscomponenten', het literatuuronderzoek 'effecten van verschillende vries
methoden op Campylobacter op pluimveevlees' en het onderzoek 'Rol van uitladen bij
een Campylobacterbesmetting bij vleeskuikens'. Ook zijn enkele nieuwe onderzoeken
gestart: 'Decontaminatie van pluimveevlees in de praktijk' en 'De mogelijkheid tot een
verlengde bewaartijd van microbiologische monsters'. In december 2005 is nog een
laatste onderzoeksvoorstel goedgekeurd met als titel 'Traceren van Campylobacter
besmettingen op vleeskuikenbedrijven'. In totaal was in 2005 ruim €1 l 0.000 beschik
baar voor onderzoeken. 
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Onderzoek pelsdieren 
Voor het pelsdierenonderzoek is door de pelsdierensector een aparte stichting, de 

'Stichting Onderzoek Pelsdierenhouderij 't Edelveen' opgericht. Voor het onderzoek is 

vanuit de PVE een budget van € 110.000,- beschikbaar. De verdeling van het onder

zoeksbudget wordt besproken in de begeleidingscommissie van de stichting. Deze 

is eind 2004 opgericht en functioneert goed. Het onderzoek was in 2005 gericht op 

·kleine· projecten zoals bijvoorbeeld: watergebruik en opname in klauterkooien en kooi

bezetting in relatie tot groei en voerstrategie. Niet alle voor 2005 geplande onderzoeken

konden worden uitgevoerd doordat zich een besmetting in de dierstapel voordeed met

een pelsdiervirus.
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De PVE ondersteunen sociale partners bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering 
van activiteiten op het terrein van de arbeidsmarkt. arbeidsverhoudingen. arbeids
omstandigheden en de beroepsopleidingen. Doel is het bevorderen van duurzame 
werkgelegenheid in de vee- en vleessectoren. Dat betekent dat arbeidsplaatsen ook 
op langere termijn aantrekkelijk moeten blijven qua arbeidsomstandigheden. arbeids
verhoudingen en scholingsmogelijkheden. 
De activiteiten die op dit terrein door de PVE worden ondernomen. zijn vooral bestemd 
voor werknemers in de vleesindustrie. Een aantal activiteiten zijn ook gericht op onder
nemers in de primaire sector, bijvoorbeeld voorlichting over voorkomen van frauduleuze 
inhuur of het project 'stof. pak het aan· waarmee de productschappen gezondheidsrisi
co's aan de luchtwegen willen voorkomen. 

Arbeidsomstandigheden 
Arboconvenant Vleessector 

\. 

De verbetering van de arbeidsomstandigheden in de vee- en vleessectoren blijft een 
belangrijk thema voor sociale partners. Volgens UWV nam in 2005 de WAO-instroom 
in de vleessectoren af tot bijna het gemiddelde cijfer van de landelijke instroom in de 
WAO. Daarmee raakt deze sector de ongewenste koppositie in Nederland kwijt. Toch 
blijft aandacht noodzakelijk. Sociale partners hebben sinds 2002 een Arboconvenant 
Vleessector met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De PVE 
zijn projectleider. Doel is juni 2006 de WAO-instroom met 10%. het ziekteverzuim met 
15% omlaag gebracht te hebben en werkplekken gezonder te maken. 
Via het RSI- Bulletin en digitale RSlnformatie, dat verspreid wordt in de bedrijven. 
wordt hiervoor aandacht gevraagd. RSI-adviseurs hebben bedrijven en onderne
mingsraden op de bedrijfsvloer van advies voorzien. De praktische tips op de website 
www.arbocovenantvlees.nl zijn uitgebreid. Op de website is een kosten-bateninstru
ment geplaatst waarmee bedrijven snel zich een beeld kunnen vormen wat een arbo
investering mogelijk bespaart op verzuimkosten. Medio 2005 is een tussenmeting naar 
het effect van het arboconvenant uitgevoerd. Dat leidde tot enige bijstellingen in de 
uitvoering van dit project. RSI is geen specifiek Nederlands probleem. Het is een wereld
wijd arboprobleem in de vleessector. Om de Nederlandse aanpak te promoten werd ei 
november een lezing gegeven in Wenen op verzoek van de EFFAT (de organisatie van 
Europese voedingsbonden) over de wijze waarop de Nederlandse vleessector de arbo
problematiek aanpakt. 

Bestrijding agrarisch stof 
Eind 2004 is met het Hoofdproductschap Akkerbouwproducten (HPA) en het 
Productschap Tuinbouw (PT) het project ·stof. pak 't aan· gestart. Voor de uitvoering 
ontvangen de productschappen subsidie van het ministerie van SZW in het kader van 
het project VASt. 
Het project richt zich in de PVE-sectoren met name op boerenbedrijven. Het doel is met 
simpele maatregelen ('good housekeeping') de arboproblematiek rond agrarisch stof, 
endotoxinen en andere ongewenste stoffen als formaldehyde aan te pakken. 
Eind 2005 ging de tweede fase in van het project VASt. In deze fase gaat het erom 
zoveel mogelijk voorlichting te geven, zodat iedereen in de agrifoodsector zich ervan 
bewust wordt dat agrarisch stof een gezondheidsprobleem kan meebrengen. Om 
gezondheidsschade te beperken of te voorkomen worden ook 'gezond verstand' oplos
singen onder de aandacht gebracht. Om ondernemers en werknemers te bereiken 
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wordt onder andere op landbouwbeurzen gestaan. Eind 2005 is gestart met de bouw 
van de website www.pakstofaan.nl. 

Arbeidsmarkt 
Werkgelegenheid 
In 2005 is in opdracht van de PVE door ACTOR het Sectorprofiel 2002 Vm 2004 
gemaakt. waarin de beschikbare data over de factor arbeid zijn opgenomen. In de voor
afgaande jaren kon geen Sectorprofiel gemaakt worden omdat UWV de basisdata niet 
kon leveren. 
Eind 2005 kon een voorlopig plaatje gemaakt worden van de werkgelegenheidsontwik
keling in 2005. Volgens cijfers van het UWV is nog steeds sprake vani een behoorlijke 
daling: zo'n 10% van het aantal werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband in 
de industriesectoren. De oorzaken van deze daling van de werkgelegenheid liggen in 
de automatisering, (grensoverschrijdende) fusies met de bijbehorende rationalisering en 
de concurrentie uit het buitenland. Vooral de daling in de vleeswarenindustrie (-13%) is 
hoog. Bij deze daling dient echter wel een kanttekening geplaatst te worden. De reële 
krimp in werkgelegenheid is niet zo groot als de cijfers doen vermoeden. Er is namelijk 
sprake van een groeiende inhuur van uitzend- en inleenkrachten, met name uit Polen. 
Deze uitzendkrachten konden niet in de UWV-cijfers worden opgenomen. In de primaire 
sector heeft in 2005 ook een aanzienlijke daling van het aantal werknemers plaatsge
vonden. In hoeverre hier gebruik is gemaakt van uitzendkrachten is onbekend. 

Vergelijking van arbeidsvoorwaarden in de Europese vleesindustrie 
In 2004 heeft Food World in opdracht van de PVE een update gemaakt van een eerder 
onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in de vleessector en 
de vleeswarensector in vijf West Europese landen. Twee nieuwe landen zijn aan deze 
onderzoeksgroep toegevoegd: Polen en Hongarije. Sociale partners wilden weten hoe 
de Nederlandse vleessector het op sociaal-economisch vlak doet vergeleken met de 
concurrerende EU-landen. Deze vraag heeft zowel te maken met de concernvorming 
over nationale grenzen heen als met de concurrentie vanuit Polen en Hongarije op de 
Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. In mei 2005 is dit onderzoek gepubliceerd. 

Arbeidsverhoudingen 
Het project 'dierlijke productschappen-vakbeweging' is in 2005 zijn laatste jaar 
ingegaan. Dit project is een initiatief van het Productschap Zuivel (PZ), het Productschap 
Diervoeder (PDV) en de PVE. Doel is werknemers meer te betrekken bij activiteiten van 
de productschappen. Tegelijkertijd moet het secretariaat van de productschappen meer 
aandacht hebben voor de situatie en wensen van werknemers en vakbonden. 
Het project heeft in 2005 vruchten afgeworpen. Meer werknemers wisten de PVE 
rechtstreeks te vinden. De PVE gaven voorlichting over hun activiteiten tijdens vakbonds
bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over de uitkomsten van het onderzoek naar de Europese 
arbeidsverhoudingen of de instrumenten die ontwikkeld zijn in het kader van het arbo
convenant. Kaderleden van de vakbonden ontvingen PVE-rapporten over de ontwik
kelingen op de wereldvleesmarkten. En er is 'Tokline', een blad voor werknemers in 
de pluimvee-industrie dat samen met FNV Bondgenoten en CNV BeärijvenBond wordt 
gemaakt. 'Tokline' verschijnt vier keer per jaar met artikelen die de interesse hebben van 
werknemers. 
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H7 EU-regelingen en 
Medebewind 

De PVE voeren medebewindstaken uit in het kader van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Het medebewind in opdracht van het Ministerie van LNV betekent 
het administratief uitvoeren van EU-regelgeving voor de sectoren vee, vlees en eieren, 
zoals het uitbetalen van exportrestituties, het afgeven van in- en uitvoercertificaten en 
het toekennen van slachtpremies. Om misbruik van deze gelden te voorkomen, worden 
regelmatig inspecties en controles uitgevoerd, zowel intern als door het Ministerie van 
LNV. 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). De PVE hebben naast de administratieve taak ook een beleids

voorbereidende taak met betrekking tot de Europese Regelgeving. Via beheersco-
. 
r'\

mités en raadswerkgroepen wordt in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNVV 
sectordeskundigheid op Europees niveau in Brussel ingebracht. Op deze wijze geven de 
Productschappen mede richting aan het Europese beleid voor de betrokken sectoren. 
Tevens hebben de PVE een voorlichtende en informerende functie. 

In- en uitvoer 

De invoer van vee, vlees en eieren in de EU uit derde landen (landen buiten de EU) 
loopt voor een groot deel via invoercontingenten. Dit zijn vastgestelde hoeveelheden 
waarmee uit één of meerdere derde landen tegen verminderde douanerechten kan 
worden ingevoerd. In Nederland zijn de PVE belast met het beheer en de uitvoering van 
de invoercontingenten. In nauwe samenwerking met de Europese Commissie worden 
bijvoorbeeld aanvragen voor deelname aan deze contingenten behandeld en eventueel 
invoercertificaten hiervoor afgegeven. In de rundersector is bijvoorbeeld bij iedere invoer, 
dus ook voor invoer tegen betaling van het volledige douanerecht. een invoercertificaat 
verplicht. De PVE regelen de (dagelijkse) afgifte hiervan. Daarnaast zijn de PVE betrokken 
bij een aantal specifieke invoerregelingen, zoals de regeling Actieve Veredeling. In 2004 
werden ongeveer 7.300 invoercertificaten afgegeven en zo'n 32.500 aangifteformu
lieren verwerkt. Voor een aantal producten in de sectoren vee, vlees en eieren kunnen 1 
bij uitvoer van de EU naar derde landen restituties worden verkregen. De PVE zijn belt") 
met de afhandeling daarvan. Dit betreft de verwerking van de aanvragen voor exportr�
tituties, het beoordelen van het daartoe ingediende bewijsmateriaal en de afgifte van 
uitvoercertificaten. 

In 2005 zijn de volgende restitutiebedragen uitbetaald: 

Overzicht 7: Uitbetaalde restituties 2005 

In de varkenssector was betaalde restitutie aanzienlijk lager dan in 2004. Dit omdat in 
2004 door de slechte marktsituatie tijdelijke restituties voor varkensvlees te verkrijgen 
waren. In 2005 waren deze restituties niet meer van toepassing. De bedragen in de 
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rundersector en de pluimveevleessector waren in 2005 iets hoger dan in 2004. In de 

rundersector houdt dat vooral verband met de toename van de export van levende 

fokrunderen. In de eiersector was sprake van een verdubbeling in 2005 ten opzichte van 

2004. Door de slechte eierprijzen in de EU werd er meer en met hogere restituties uitge

voerd naar derde landen. In 2005 werden ongeveer 3.500 uitvoercertificaten afgegeven. 

Dit aantal lag iets hoger dan in 2004. Uitvoercertificaten zijn nodig voor het verkrijgen 

van restitutie. In de rundersector is een uitvoercertificaat verplicht bij uitvoer naar derde 

landen, ook wanneer zonder restitutie wordt geëxporteerd. 

Premies en Subsidies 
De PVE voeren sinds 2000 de regeling slachtpremie voor kalveren uit. In 2005 is voor 

ruim 42,7 miljoen euro aan slachtpremie uitbetaald. Dit betrof betalingen (tweede 

voorschot en saldobetaling) van 21, 1 miljoen euro over het premiejaar 2004. Voor 

premiejaar 2005 is in november 2004 voor ruim 21,6 miljoen euro aan slachtpremie 

uitbetaald. Dit betrof een eerste voorschotbetaling over dat premiejaar. In 2006 volgen 

de twee resterende betalingen betreffende premiejaar 2005. Voor het premiejaar 2005 

is het aantal premiewaardige dieren voor het eerst sinds het begin van de regeling 

boven 1 miljoen stuks gekomen. Dit aantal en het feit dat per 2005 voor de kalver

sector een financieel plafond van 40,3 miljoen euro geldt. zal ertoe leiden dat niet het 

volledige premiebedrag van 50 euro per kalf zal worden uitbetaald in juni 2006. Hierbij 

speelt ook de in het kader van het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid afge

sproken modulatie (afroming van premiebedragen) een rol. Op basis van de beschikbare 

gegevens zal dit een bedrag van 37 ä 38 euro per kalf betreffen. In 2004 betrof het 

totaal aan uitbetaalde premie nog 35,7 miljoen euro. Periodiek (en op verzoek) vindt 

afstemming plaats met belanghebbenden uit de kalversector over de voortgang of 

ontwikkeling van de regeling. In maart 2005 heeft de Europese Commissie een inspectie

bezoek aan Nederland gebracht in verband met de toepassing van de runderregelingen, 

waaronder de slachtpremie voor kalveren. Ten aanzien van de slachtpremieregeling 

voor kalveren zijn door de Europese Commissie weinig tot geen opmerkingen over de 

uitvoering door de PVE gemaakt. 

Betaalorganen 
Net als drie andere productschappen vormen de PVE een zelfstandig betaalorgaan dat 

door het ministerie van LNV erkend wordt. Hierin komt vanaf 2007 verandering. De 

aanstaande veranderingen in het EU-landbouwbeleid moeten efficiënt in Nederland 

geïmplementeerd kunnen worden. Daarom staat LNV de vorming van één betaalorgaan 

voor. In overleg tussen de productschappen en LNV is besloten dat de schappen hun 

uitvoerende taken als betaalorgaan behouden onder eindverantwoordelijkheid van de 

Dienst Regelingen van LNV. De dienst gaat fungeren als Centraal Betaalorgaan. 

Beveiligingsbeleid 
Als betaalorgaan geven de PVE invulling aan de eis van de EC om tot een gestandaardi

seerde informatiebeveiliging te komen. In het kader van de erkenning als betaalorgaan 

moeten de PVE voldoen aan eisen op het gebied van fysieke informatiebeveiliging. 

De PVE moeten ook voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en moeten 

gegevensbestanden aanmelden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In 

2004 is bij de PVE een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze ziet toe 

op naleving van de wet en is aanspreekpunt voor vragen over privacygegevens. 

Jaarverslag 2005 
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EU-Beleid 

De PVE zijn direct betrokken bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering van Brusselse 

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 LNV. in de 

Brusselse discussies over de marktordeningen. Simpel gesteld zijn in marktordeningen de 

mogelijkheden vastgelegd die gebruikt kunnen worden door 'Brussel' om de markt te 

beïnvloeden. De PVE zijn ook actief betrokken bij de discussies over de uitbreiding van 

de EU. de afspraken die worden gemaakt binnen de WTO en algemene discussies over 

(de herziening van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

0 
Liberalisering wereldhandel 

WTO 

Op 30 juli 2004 werd een raamwerkakkoord bereikt binnen de WTO, dat zou worden 

uitgewerkt. In december 2005 zou dan in Hongkong een 'totaalakkoord' worden 

getekend. Dit laatste is niet gelukt. Simpel gesteld werd in Hongkong alleen een 

akkoord bereikt over de afschaffing van alle vormen van exportsteun (per 2013) en een 

gegarandeerde markttoegang voor de minst ontwikkelde landen. 

De PVE hebben aparte werkgroepen 'handelsliberalisering· ingericht om de WTO-ontwik

kelingen voor de rund-, kalver-, varkens- en pluimveevleessector te bespreken. Deze 

werkgroepen brachten in kaart wat de positie en belangen van de sectoren zijn. De PVE 

hebben veelvuldig aandacht gevraagd voor de gevolgen van de WTO-onderhandelingen 

bij de nationale en Brusselse overheid en politiek. Hierbij werd met name gewezen op 

het belang van handhaving van de importbescherming. Ten algemene geldt voor de 

PVE-sectoren dat producenten in de EU te maken hebben met vergaande wetgeving op 

het gebied van bijvoorbeeld arbeid, milieu en dierenwelzijn. Producenten buiten de EU 

hebben dat in mindere mate. Mede hierdoor zijn de productiekosten in de EU hoger dan 

erbuiten. De PVE vinden dat deze 'non trade concerns' besproken moeten worden binner, 

de WTO-onderhandelingen. De PVE vinden het niet acceptabel dat producten die in de Q 
EU niet geproduceerd mogen worden, wel, en zelfs tegen lage importtarieven, in de EU 

kunnen worden ingevoerd door andere landen. Uit onderzoek blijkt dat deze 'non trade 

concerns' in de EU de PVE-sectoren jaarlijks 10 miljard euro kosten. 

Over het bereikte akkoord in Hongkong zijn de PVE niet tevreden. Het is teleurstellend 

dat de exportrestituties per 2013 worden afgeschaft, zonder dat de EU hier iets voor 

heeft teruggekregen. De EU heeft de exportsteun eenzijdig weggegeven en uitruil is dus 

niet meer mogelijk. Hoewel over markttoegang geen akkoord is bereikt, vinden de PVE 

dat de EU in de onderhandelingen te ver is gegaan. Met het EU-aanbod voor openstel

ling van de EU-markten, zouden volgens berekeningen 600.000 arbeidsplaatsen verloren 

gaan in de EU in de vleessectoren. 

In Brussel werd najaar 2005 op initiatief van de PVE met andere nationale en Europese 

vleesorganisaties een persbijeenkomst georganiseerd om aandacht te vragen voor de 

impact die het EU-aanbod kan hebben op de Nederlandse en Europese vleessectoren. 

Dezelfde signalen zijn afgegeven in Brussel bij onder meer de kabinetten van Europees 

landbouwcommissaris Fischer Boel en Europees Commissaris voor handel Mandelson. In 

gesprekken met de Europese Commissie is bovendien gewezen op onderschatting van 

de impact van het EU-voorstel met betrekking tot de vleessectoren (met name varkens-
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en pluimveevlees) door foutieve berekeningen. De PVE hebben informatie geleverd 
voor mogelijke afspraken op het gebied van markttoegang (gevoelige producten). De 
komende tijd worden technische details nader ingevuld. Dit moet resulteren in een 
totaalakkoord in december 2006. De daadwerkelijke implementatie van de nieuwe 
WTO-afspraken zal niet eerder zijn dan 2007/2008 en zal gefaseerd plaatsvinden. 

Mercosur 

In 2005 werd verder onderhandeld tussen de EU en Mercosur (Brazilië, Argentinië, 
Paraguay en Uruguay) over liberalisering van de handel. Er werden geen resultaten 
geboekt. Uitgangspunt voor de EU is dat de 'Single Pocket' benadering moet gelden. 
Deze houdt in dat hoe meer markttoegang geboden wordt onder de nieuwe WTO·

afspraken, hoe minder markttoegang beschikbaar komt onder een Mercosur-akkoord. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de EU twee keer moet 'betalen·. 

Hervorming landbouwbeleid 
Per 1 januari 2005 is het landbouwbeleid van de EU veranderd. Voor de betrokkenen 
heeft deze verandering grote gevolgen. Vanaf 1 januari 2005 gelden financiële plafonds 
voor de slachtpremieregeling kalveren en de slachtpremieregeling volwassen runderen. 
Door het grote aantal slachtingen zal de kalverpremie in 2005 lager uitvallen dan het 
basisbedrag van 50 euro. Verder moeten landbouwers vanaf 1 januari 2005 aan vastge
stelde randvoorwaarden voldoen om steunbetalingen te kunnen ontvangen. Dit wordt 
cross compliance genoemd. Voor de periode 2005 tot en met 2012 worden de steunbeta
lingen jaarlijks 'afgeroomd' (modulatie) met 3% (2005). 4% (2006) en 5% (vanaf 2007). 
De implementatie van de nieuwe regelgeving wordt binnen de PVE gecoördineerd. 

Plattelandsbeleid 
Het Europese plattelandsbeleid is de tweede pijler van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Steun voor plattelandsontwikkeling in Nederland is in een Plattelands 
Ontwikkelings Programma (POP) 2000-2006 opgenomen. Voor de periode 2007-2013 
wordt door LNV een nieuw POP, het POP2, geschreven. Steun via plattelandsbeleid wordt 
steeds belangrijker, ten koste van het marktbeleid. In POP2 krijgt het verbeteren van de 
concurrentiekracht van de landbouw een grote rol. Ook voor de PVE�sectoren wordt plat
telandsgeld dus steeds belangrijker. De productschappen denken met het Ministerie van 
LNV mee over de invulling van POP2 en leveren concrete projectideeën aan. Dit gebeurt 
uiteraard in afstemming met de sectoren. Voor de PVE-sectoren wordt vooral gedacht 
aan steun voor deelname aan voedselkwaliteitsregelingen. Om Europees geld te krijgen 
voor projecten moeten lidstaten zorgen voor cofinanciering met nationaal geld. 

Marktordeningen 
Rundersector 

Interventie 
Sinds begin 2004 ligt er geen vlees meer opgeslagen binnen de interventieregeling. 

Uitvoer en restituties 

In 2005 werd er in de EU voor 315.000 ton runderen en rundvlees exportcertificaten 
aangevraagd. Dit is bijna 100.000 ton minder dan in 2004. De meeste certificaten 
werden aangevraagd voor export met restituties (bijna 300.000 ton). In Nederland 

Jaarverslag 2005 

Nieuwe lidstaten 
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werden er in 2005 voor ongeveer 22.000 ton exportcertificaten aangevraagd. waarvan 
zo'n 12.000 ton voor uitvoer met restituties. In 2003 en 2004 werden er in Nederland 
voor ongeveer 21.000 ton exportcertificaten aangevraagd. 
Ingegeven door de goede marktsituatie. werden de restitutiebedragen in 2005 diverse 
keren verlaagd. In juni werden alle restituties verminderd met ongeveer 20%. In juli 
werden bepaalde bestemmingen (waaronder Noorwegen en Zwitserland) uitgesloten 
van restituties. Tevens werden in juli en in september bepaalde producten uitgesloten 
van restituties. Deze producten werden niet of nauwelijks door de EU uitgevoerd. Begin 
december werd opnieuw een verlaging van ongeveer 10% doorgevoerd. Eind december 
werd besloten om de restituties voor slachtrunderen af te schaffen. 

fu� 0 Bij de invoer uit derde landen is de laatste jaren sprake van een structurele toename in 
de EU. Voornaamste aanbieders zijn Brazilië, Argentinië en Uruguay. Veel invoer vond 
plaats in het kader van invoercontingenten, maar vooral conserven en vers rundvlees 
zonder been worden tegen betaling van het volledig douanerecht geïmporteerd. In 
2005 werd in de EU ruim 550.000 ton ingevoerd uit derde landen. In 2004 was dit ruim 
525.000 ton. In 2005 bedroeg de import in Nederland ongeveer 45.000 ton. 

Varkenssector 

Uitvoer en restituties 

In 2005 werd door de EU ruim 1.900.000 ton producten uit de varkenssector uitgevoerd 
naar landen buiten de EU. Dit is ongeveer 100.000 ton meer dan in 2004. Nederland 
voerde in 2005 ruim 170.000 ton uit, ongeveer net zo veel als in 2004. 
De prijzen voor vleesvarkens waren in 2005 stabiel. Het was volgens de Europese 
Commissie niet nodig om restituties in te stellen op vers en bevroren varkensvlees. Voor 
varkensvleesbereidingen golden restituties die gedurende het jaar aangepast zijn aan 
de marktomstandigheden (bijv. koers euro/dollar, prijs van de grondstoffen). In april zijn 
de restituties met gemiddeld 4 %  verlaagd en in december met gemiddeld 5%. De PVE 
vinden de restituties voor met name varkensvleesbereidingen in blik structureel te laag

oom goed te kunnen concurreren met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bij de Europes 
Commissie is diverse keren, tevergeefs, aangedrongen op verhoging van de restituties. 

Invoer 

De EU importeerde in 2005 bijna 21.000 ton producten uit de varkenssector uit derde 
landen (Nederland 765 ton). Dit is nagenoeg gelijk aan de invoer in 2004. 

Pluimveevleessector 

Uitvoer en restituties 

De export van de EU naar derde landen bedroeg in 2005 ongeveer 920.000 ton, vanuit 
Nederland werd bijna 165.000 ton uitgevoerd naar landen buiten de EU. Beide hoeveel
heden zijn ongeveer gelijk aan die van 2004. 

De prijzen voor pluimveevlees waren goed tot en met september 2005. Daarna ging 
het snel bergafwaarts vanwege de grote aandacht in de media vanwege Al. Door deze 
aandacht daalde de consumptie in veel lidstaten en nam de handel in de EU af. Veel 
pluimveevlees moest worden ingevroren. De PVE hebben vanaf oktober mondeling en 
schriftelijk bij de Europese Commissie en de Nederlandse overheid aangedrongen op het 
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instellen van restitutie voor kuikendelen (bouten) en op een verhoging van de restitutie 

voor eendagskuikens en broedeieren (ter vermindering van de productie). 

In november 2005 werden de restituties voor eendagskuikens (en broedeieren) 

verhoogd. Met deze verhoging van de restituties worden extra eendagskuikens van de 

Europese markt gehaald. De opzet van vleeskuikens in de EU kan hierdoor iets dalen, 

met als gevolg een verbetering van de prijzen. 

Op 24 november 2005 werden beperkte restituties ingesteld voor kuikendelen (bouten). 

De bestemmingen waarvoor deze restitutie kon worden aangevraagd, waren echter niet 

goed gekozen, waardoor slechts beperkt gebruik werd gemaakt van deze restitutie .. 

In 2005 zijn de restituties voor hele kuikens (met name een Frans exportproduct) enkele 

keren verlaagd van 45 euro naar uiteindelijk 24 euro per 100 kg. 

Uitvoer van pluimveevlees naar West-Afrika 

De Europese Commissie heeft begin 2005 per brief gereageerd op de campagnes van 

enkele niet gouvernementele organisaties (NGO) over de export van pluimveevlees naar 

West-Afrika. De brief bevatte dezelfde argumenten die ook de PVE hebben gebruikt in 

reacties naar NGO's en media: er is geen sprake van dumping van gesubsidieerde en van 

inferieure producten en het onderwerp is veel complexer dan wordt voorgesteld door de 

NGO's. In 2005 heeft dit onderwerp diverse keren aandacht gehad in de media. 

Invoer 

De invoer uit derde landen in 2005 in de pluimveevleessector was bijna 560.000 ton in 

de EU. In Nederland bedroeg de import ruim 150.000 ton. In 2004 werd 430.000 ton 

ingevoerd door de EU, waarvan 130.000 ton in Nederland. 

WTO-panel douane-indeling gezouten kipfilet 

Op 18 februari 2005 heeft het WTO-panel een uitspraak gedaan in het conflict tussen 

de EU en Brazilië en Thailand over de douane-indeling van gezouten kipfilet. Het panel 

kwam tot de conclusie dat de wijziging door de EU van de douane-indeling van gezouten 

kipfilet niet conform de WTO-regels is. De PVE vinden dit een teleurstellende en foute 

uitspraak. Het panel heeft zich volgens de PVE teveel gericht op de handelsaspecten 

en nauwelijks op douane-indeling. De PVE hebben zich tot de Europese Commissie 

gewend met het verzoek in beroep te gaan tegen de uitspraak en te eisen dat advies 

wordt gevraagd aan de Wereld Douane Organisatie (VVDO). De WDO is ten slotte de 

expert op het gebied van de douane-indeling van productenDe PVE hebben met andere 

organisaties een brief opgesteld waarin een juridische en technische onderbouwing werd 

gegeven dat de EU regelgeving wel correct was. In vervolg op de brief hebben de PVE in 

Brussel ook gesprekken gevoerd met verschillende diensten van de Europese Commissie. 

De brief is in de WTO-hoorzittingen over deze zaak aan de orde gekomen. Op 12 

september heeft de beroepscommissie van de WTO de eerdere uitspraak van het panel 

echter bevestigd. De EU moet haar regelgeving aanpassen. Wanneer is nog niet duidelijk. 

Een arbiter zal begin 2006 de datum vaststellen. De Europese Commissie heeft inmiddels 

zelf de WDO formeel om een advies gevraagd in deze zaak. 

Definitie vers pluimveevlees en verse pluimveevleesbereidingen 

De Nederlandse (en Europese) pluimveevleessector vinden de huidige definitie van vers 

pluimveevlees in de handelsnormen onduidelijk en onvoldoende. De sector wil dat 
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Haridelso�rmen pluimveevlee� 

De huidige handelsnormen voor pluimveevlees zijn 
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ontdooid pluimveevlees niet mag worden verkocht aan de consument: pluimveevlees 

mag alleen in verse toestand worden verkocht binnen een periode van maximaal 14 

dagen na de slacht. Na 14 dagen zou het vlees alleen in bevroren toestand mogen 

worden verkocht. Ditzelfde moet gelden voor kipbereidingen. Het begrip vers pluim

veevlees is in de handelsnormen voor pluimveevlees opgenomen. De regels bij het in 

de handel brengen van vers vlees zijn echter niet duidelijk. Nederland heeft in de land

bouwraad in juli 2005 de onderwerpen vers pluimveevlees en etikettering van pluimvee

vlees aangekaart. Met de Europese Commissie is naar aanleiding van Nederlandse en 

Franse vragen discussie gevoerd over de interpretatie van het begrip vers pluimveevlees. 

De Europese Commissie heeft vervolgens een interpretatieve nota uitgereikt. De nota is 

echter niet duidelijk genoeg. Nederland heeft vervolgens de Europese Commissie schrif

telijke vragen gesteld voor meer duidelijkheid. Hierop is nog geen reactie gekomen. 

Q 
Etikettering van de herkomst 

Aan de Europese Commissie zijn voorstellen gedaan over de etikettering van de 

herkomst van pluimveevlees. De sector is voorstander van een verplichte vermelding van 

de EU-herkomst. Bedrijven kunnen de mogelijkheid krijgen om nationaal te etiketteren 

als ze kunnen aantonen dat de dieren zijn geboren, gemest, geslacht en verwerkt in de 

lidstaat. Ook is er het misleidende karakter van de EU-gezondheidsmerken bij verwer

king van pluimveevlees uit derde landen. Dit heeft nog geen directe actie opgeleverd. 

Aviaire Influenza: schadevergoeding voor vermeerderaars 

De 'Brusselse· schadevergoeding voor vermeerderaars vanwege de Aviaire Influenza in 

2003 is in april 2005 definitief uitbetaald. Het betrof een totaalbedrag van 3 miljoen euro 

voor vermeerderaars die broedeieren aan de industrie hebben geleverd tot en met 31 mei 

2003. In 2005 is de 'nationale' schadevergoedingsregeling voor vermeerderaars gestart. 

Dit betreft een bedrag van 1,5 miljoen euro die door het ministerie van LNV beschikbaar 

is gesteld. De regeling is in eerste instantie bedoeld voor vermeerderaars die niet van de 

eerste regeling gebruik konden maken. Dit betreft dan vermeerderaars die na 31 mei 

2003 aan de industrie hebben geleverd en vermeerderaars die broedeieren of kalkoenen 

aan de destructor hebben geleverd. De vergoeding bedraagt 0,035 euro per broedei. Q 
Als er geld overblijft wordt dit over de aangevraagde broedeieren in beide regelingen 

verdeeld. De aanvraagperiode voor de 'nationale' regeling startte op 30 september en 

liep af op 20 december. Het heeft erg lang geduurd voor de regeling van start kon gaan 

omdat de goedkeuring uit Brussel op zich deed wachten. Vervolgens moest de regeling 

door LNV worden goedgekeurd en in het SER-publicatieblad worden geplaatst. 

Eiersector 

Uitvoer en restituties 

De uitvoer naar derde landen van broedeieren. consumptie-eieren en eiproducten 

bedroeg in 2005 ongeveer 195.000 ton (equivalent ei in de schaal). Dit is gelijk aan de 

uitgevoerde hoeveelheden in 2004. Vanuit Nederland werd in 2005 ongeveer 70.000 

ton uitgevoerd. In 2004 was dit 67 .000 ton. 

De restituties voor broedeieren zijn op 16 november 2005 verhoogd. Met deze 

verhoging van de restituties kan de opzet in de EU iets dalen met als gevolg een verbe

tering van de prijzen. Voor kalkoenbroedeieren met 12% en voor kippenbroedeieren 

met bijna 30%. 
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Vanwege de slechte marktsituatie voor eieren eind 2004 en begin 2005 hebben 

de PVE diverse keren bij de Europese Commissie gepleit voor een hogere restitutie 

voor consumptie eieren. Op 17 februari heeft de Europese Commissie besloten de 

relatief lage restitutie voor consumptie-eieren te verhogen met 67% met uitzonde

ring van de bestemming Verre Oosten. Op 18 mei zijn de restituties verder verhoogd 

met 20%. Vanwege een betere marktsituatie zijn de restituties op 20 september met 

50% verlaagd. De restituties voor heelei zijn in september met 3% (vloeibaar) tot 5% 

(gedroogd) verlaagd. De restituties voor eigeel bleven ongewijzigd. 

Invoer 

De invoer uit derde landen in 2005 in de eiersector (broedeieren, consumptie-eieren, 

eiproducten) was in 2005 ruim 28.000 ton (equivalent ei in de schaal). Dit is ruim 10% 

meer dan in 2004. In Nederland werd in 2005 ruim 900 ton ingevoerd uit landen buiten 

de EU. In 2004 was dit ruim 1.200 ton. 

Schapen- en geitensector 

Invoer 

In de EU werd in 2005 ongeveer 259.000 ton ingevoerd. Dit is ruim 13% lager dan in 

2004. Door de toetreding van de nieuwe lidstaten in mei 2004 is de invoer in 2005 niet 

goed te vergelijken met de invoer in 2004. 
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Financieel beleid 
De algemene voorschriften voor het financiële beleid en beheer zijn gebaseerd op 

de Wet op de Bedrijfsorganisatie en uitgewerkt in de SER-verordening Financiën 

Bedrijfslichamen. Op basis daarvan heeft het Bestuur regels gesteld voor het financiële 

beleid en beheer en het beleid op het vlak van onder andere reserves, beleggingsbeleid 

en risicobeheer. Dit is vastgelegd in het handboek 'Planning & Control'. 

Het bestuur stelt de omvang van het noodzakelijk eigen vermogen vast. Ook 

wordt jaarlijks de omvang van de verschillende bestemmingsreserves bepaald, met 

de mogelijke toekomstige uitgaven in het achterhoofd. Periodiek wordt verant

woord hoeverre voorgenomen beleid gerealiseerd is. De resultaten worden achteraf 

geëvalueerd. 

Financiële administratie 0 
De financiële administratie bij de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) kent vier 

onderdelen. die in principe elk een eigen juridische status hebben. Het Productschap 

Vee en Vlees (PW) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) hebben een eigen 

financiële administratie, begroting en jaarrekening. Het gaat vooral om inkomsten uit 

heffingen en de daarmee gefinancierde activiteiten. 

1. Administratie van het Productschap Vee en Vlees (PW);

2. Administratie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE);

3. Administratie van het Gemeenschappelijk Secretariaat (GS/PVE), waarin apparaats

kosten zoals personeels- en huisvestingskosten worden verantwoord. Deze worden

doorberekend aan beide schappen of aan derden zoals de overheid.

4. Administratie voor de uitbetaling van de EU-exportrestituties en slachtpremies. Deze

vormt een onderdeel van de financiële administratie van het ministerie van LNV.

De inrichting en financiële verantwoordingen van de eerste drie administraties vallen 

onder de regelgeving en het toezicht van de SER; die van de vierde administratie vallen 

onder de regelgeving van LNV en van de EU. 

Toelichtingen op de balans en resultatenrekening 

Q Algemeen 

Het PW. het PPE en het GS/PVE brengen elk een eigen jaarrekening uit. De geconsoli

deerde jaarrekening heeft geen juridische status maar wel een informatieve waarde. Het 

personeel en de bedrijfsmiddelen zijn ondergebracht bij het GS/PVE. De beide product

schappen maken daarvan gebruik bij de uitvoering van hun beleid. Doorberekening 

vindt plaats op basis van feitelijke activiteiten en inzet. De beide schappen financieren 

dit uit de heffingen. 
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Overzicht 8: Geconsolideerde staat van inkomsten en uitgaven 2005 

(voorlopige cijfers x € 1.000) 
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Overzicht 9: Geconsolideerde balans per 31 december 2005 

(voorlopige c11fers x € 1.000) 
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Grondslagen 

De jaarrekeningen zijn opgesteld binnen de kaders van de Verordening van de SER. 

Waarderingen vinden plaats tegen aankoopprijs, tenzij anders vermeld. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben óf aan het 

jaar waarin de verplichting door het Bestuur wordt aangegë1an. Op de vorderingen op 

korte termijn is een voorziening in mindering gebracht wegens mogelijke oninbaarheid. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waard�. De bestemmingsreserves 

omvatten de ten behoeve van de betrokken activiteiten op9elegde heffingen onder 

aftrek van reeds door het Bestuur tot en met het verslagjaar gecommitteerde verplich

tingen. 

Vaste en vlottende activa 

De materiële vaste activa hebben betrekking op kantoorinv,mtaris, automatiseringsappa

ratuur en bedrijfsauto's. Afschrijving vindt plaats op basis vë1n de geschatte economische 

levensduur. Per 31 december 2005 zijn er geen financiële vaste activa meer aanwezig. 

Deze zijn omgezet naar vorderingen op korte termijn en worden in 2006 afgewik-

keld. Onder de vlottende activa zijn onder meer opgenome, de (mede in januari 2006) 

opgelegde heffingen die betrekking hebben op het jaar 2005 en per balansdatum nog 

niet waren ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden m,�t een voorziening voor 

mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn risicoloos belegd bij door de Nederlandse Bank erkende instel

lingen. 

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)begrc)tingen. Ten laste of gunste 

van de bestemmingsreserves komen de saldi van de beleids3Ctiviteiten, te weten afzet

bevordering, gezondheidszorg, onderzoek/kwaliteitszaken 1m 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 staan de prod•;ctschappen over de periode 

2005 t/m 2009 garant voor de volgende maximale bijdragen aan de overheid in geval 

van uitbraak van een dierziekte. 

Overzicht 10: garantstellingen bij dierziekteuitbraak WOS tlm 2009 
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Van de mutaties in het eigen vermogen is de volgende specificatie te geven, waarbij 
het PW-bestuur besloten heeft om enkele onderlinge overboekingen te doen, zoals in 
overzicht 7 en 8 aangegeven. 

Overzicht 11: PVV: mutaties eigen vermogen 2005 

Sfan1 l jánu�ri 2005 
- ove{boeking 0&0-fonds 
- ovè'rb,oekin9 v)��sfcnds 
•. ove/bOÈking pre•;emievc gezondheidszorg
- r�oi'�äfüsjtjèkost�n 
·-,s.i�f2Q0S (e_xd. reorg_anisatiekosten)

Overzicht 12: PPE: mutaties eigen vermogen 2005 

Voorzieningen 

--��ooo 

,,:t36 

De voorzieningen hebben betrekking op de reorganisatiekosten die verband houden 
met de krimp van de PVE-organisatie in de komende jaren en de stopzetting van de acti 
viteiten van het Voorlichtingsbureau Vlees in 2005, alsmede op de pensioentoeslagen () 
aan ex-werknemers van opgeheven bedrijfschappen. Het verloop van de voorziening is 
als volgt weer te geven. 

Overzicht 13: Voorzieningen 2005 
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Schulden op korte termijn 

Onder de schulden op korte termijn zijn onder meer opgenomen de door het bestuur 

reeds toegezegde bijdragen op projecten tot en met 2005, onder aftrek van de reeds 

daarop betaalde voorschotten. 

Niet in de balans opgenomen (voorwaardelijke) verplichtingen 

De PVE zijn voor het pand in Zoetermeer een huurperiode aangegaan tot en met 

2011. Daarnaast lopen er enkele huur- en leaseverplichtingen van totaal€ 0.9 miljoen, 

waarvan€ 0.3 miljoen met een looptijd van één jaar en€ 0.6 miljoen met een looptijd 

van 11 jaar. De PVE hebben personeel gedetacheerd, waarvan de kosten per jaar€ 0.4 

miljoen bedragen. Deze kosten zijn niet in de exploitatielasten begrepen omdat deze 

uitgaven in principe volledig kunnen worden doorbelast. In de exploi tatielasten zijn geen 

pensioenpremies opgenomen omdat het Pensioenfonds tot en met 2006 een volledige 

premiekorting verleent. Vanaf 2007 zal in principe geleidelijk premiebetaling worden 

ingevoerd. 

Het PW is een verplichting aangegaan van € 18 miljoen als bijdrage in de herstructure

ring van de vleeskeuring. Dit bedrag moet in twee termijnen voldaan worden: respectie

velijk € 10 miljoen eind 2006 en € 8 miljoen eind 2007. Dit zal worden gefinancierd uit 

heffingen in 2006 en 2007 bij de roodvleesslachterijen. 

De verplichtingen bij uitbraak van een dierziekte zijn vermeld onder het eigen vermogen. 

Aan subsidies is per balansdatum € 4.3 miljoen toegekend voor projecten in 2006, te 

weten PW € 2.3 miljoen en PPE € 2.0 miljoen. 

Baten en lasten 

De heffingen worden opgebracht door de bedrijfsgenoten. Bij het PW wordt de heffing 

uit doelmatigheidoverwegingen in hoofdzaak opgelegd bij vleesverwerkende industrie 

en de exporteurs van levende dieren. Bij PPE gebeurt dit zowel bij de industrie als bij de 

primaire sector. De heffingstarieven worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld bij de 

behandeling van de begroting. In de loop van 2005 zijn zowel bij PW als bij PPE enkele 

tariefsverlagingen doorgevoerd. De post diensten voor derden betreft voornamelijk de 

ontvangen vergoeding van het ministerie van LNV voor uitgevoerde werkzaamheden in 

medebewind (zoals uitbetaling van exportsubsidies en slachtpremies). 

De overige baten hebben betrekking op, doorberekening van kosten en restituties van in 

voorgaande jaren toegekende, maar niet volledig benutte subsidies. 

De uitgaven met betrekking tot het apparaat worden verantwoord in de jaarrekening 

van het GS en op basis van feitelijke inzet doorberekend aan PW en PPE. De bestem

mingsuitgaven hebben betrekking op door het bestuur goedgekeurde plannen en 

subsidies op de volgende gebieden. De post afzetbevordering bevat de uitgaven ter 

stimulering van de afzet van vee, vlees- en eieren/eiproducten 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 betreft voornamelijk praktijkonderzoek in de diverse diersectoren maar heeft 

ook betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de vleesverwerkende 

industrie. Onder de post veeziekten/ruimingen zijn uitgaven opgenomen die verband 

houden met mogelijke uitbraken van besmettelijke dierziekten. Daaronder vallen moni

toringkosten, uitgaven inzake het instandhouden van een crisisfaciliteit en een finan

cieringsfaciliteit die nodig zijn bij een onverhoopte uitbraak van een dierziekte. Ook 
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vergoedingen bij ruimingen van bijvoorbeeld uitbraak van Mg en Se/St in de pluimvee
sector zijn hieronder begrepen. De post arbeid tenslotte betreft bijvoorbeeld projecten 
op het gebied van arbeidsomstandigheden en sociale aangelegenheden. 

Heffingsverordeningen Productschap Vee en Vlees 
• Verordening bestemmingsheffingen varkens 2005
• Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten 2005
• Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren 2005
• Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds 2005
• Verordening bestemmingsheffing fonds o. & o. vleeswarenindustrie 2005 
• Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector 2005
• Heffingsverordening Convenant Verpakkingen III vleeswarenindustrie 2005
• Verordening huishoudelijke heffingen 2005
• Verordening algemene bepalingen heffingen 2005

Heffingsverordeningen Productschap Pluimvee en Eieren 
• Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector 2005
• Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren 2005
• Verordening bestemmingsheffingen legsector 2005
• Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds 2005
• Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds rekening a (salmonellaschade)

2005 
• Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector 2005
• Verordening algemene bepalingen heffingen 2005

Overzicht 14: 2005 en 2006 Heffingstarieven PW in€ 
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Overzicht 15: Heffingstarieven 2005 en 2006 PPE sector vlees in€ 
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Overzicht 16: Heffingstarieven 2005 en 2006 PPE, sector eieren in€ 
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Externe financiële relaties 

Op gebieden waarover de PVE geen specialistische kennis in huis hebben, worden 
projecten uitbesteed aan op dat terrein deskundige externe organisaties. De product
schapsbesturen beslissen over de uitbesteding en wegen of het een bijdrage levert aan 
de realisatie van doelstellingen van het eigen beleid. Projecten die de PVE uitbesteden 
betreffen onder meer onderzoek, afzetbevordering, controle-activiteiten, monitoring in 
het kader van kwaliteit, diergezondheid, arbeid en markt. 

Doelmatig en doeltreffend 

De PVE maken 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 C 
diergezondheidszorg en de uitkomsten worden in de adviescommissies besproken.Voor 
het praktijkonderzoek én voor pluimveegezondheidszorg 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 vertegen
woordigers van de geledingen in de (pluim)veehouderij. 

WUR (praktijkonderzoek/ ASG) 

Wageningen Universiteit en Researchcentre (WUR) is een organisatie met een internatio
nale reputatie op haar kennisgebieden, die ook voor de PVE relevant zijn. De PVE laten 
vooral onderzoek uitvoeren op de praktijkbedrijven van de WUR. Met de WUR zijn geen 
bestuurlijke relaties. 

GO 

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GO) beschikt over kennis en infrastructuur op het 
gebied van (preventieve) gezondheidszorg, die door overheid en bedrijfsleven via geza
menlijke en specifieke programma's met een nationale component worden benut. Voor 
deelactiviteiten streven de PVE naar marktwerking, waarmee extra sturingsinstrumenten 
worden verkregen voor het schap. De GO is een B.V., waarvan de aandelen in handen/""!,.
zijn van een stichting. De PVE hebben met de Stichting geen directe relatie. \ .. } 

CBS/CBD 

Het Centraal Bureau Slachtveediensten/Dierlijke sectoren (CBS/CBD) voert inspectiewerk
zaamheden en andere controletaken uit. De inzet is zoveel mogelijk werkzaamheden 
te combineren in één bezoek aan veehouderijbedrijven. Hiermee worden ook de lasten 
voor de bedrijfsgenoten die voortkomen uit verplichtingen of activiteiten van de PVE 
geminimaliseerd. Het CBS is een Stichting, waarvan het PW de bestuursleden benoemt. 
Het CBD is een werkmaatschappij van de Stichting CBS. In 2006 zal overleg met de 
Stichting plaatsvinden om de bestuurlijke relatie met het PW te beëindigen. 
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Overzicht 17: Algemeen Bestuur CBS eind 2005 

CPE 

W.H.J.M. van Pelt, H.W.A: Swinkels, S. Kórver 
l.C.G. Edeling. GJ. van Dalen 
G.H.T. van Beek. W.P.M. ·orren�erg, A. ten Have-Meilemà • 
Chr.W.C. van Gisbergen (t 13-11-05), B. losem;rn, C. Romijil 
W.J.A. van Gemèrt 

J, �Javer 

Het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) voert voor de PVE een 

controletaak uit in de eiproductenindustrie. Het betreft onder andere tweejaarlijkse 

controles bij technische eiproductenfabrikanten. Daarnaast kunnen de PVE het CPE 

verzoeken om vanuit die controletaak een nader onderzoek in te stellen bij een eipro

ductenbedrijf. Na afloop van het jaar levert het CPE een verantwoording van de uitge

voerde politionele controles, de aard van de controles, de gecontroleerde bedrijven, 

de frequentie, de bestede uren en gemaakte kosten. Het CPE controleert daarnaast 

of de pluimveehouders voldaan hebben aan de verplichting alle koppels pluimvee te 

registreren in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem). Dat is enerzijds van 

belang met het oog op de dierziektebestrijding en anderzijds voor het juist opleggen van 

de heffingen. Daarnaast voert het CPE op verzoek ook andere controles voor het PPE uit. 

In dat verband kunnen de controles met betrekking tot een vergoedingsregeling voor 

broeddieren, een subsidieregeling voor terugdringing van salmonellabesmettingen in de 

reproductiesector en de Verordening Productie van en Handel in broedeieren en levend 

pluimvee worden genoemd. Het CPE is een Zelfstandig Bestuursorgaan (280), dat ook 

activiteiten voor de overheid uitoefent. In 2005 is een splitsing tussen de publieke en 

private activiteiten (INDAS) ook in de bestuurlijke structuur doorgevoerd. 

Afzetbevordering pluimveevlees Nederland en Duitsland 

De bestedingen voor afzetbevordering van pluimveevlees in Nederland wordt afgestemd 

in de Reclamecommissie Pluimveevlees Nederland, waarin de brancheorganisaties verte

genwoordigd zijn. De besluiten van deze commissie worden via het secretariaat bij de 

PVE uitgevoerd door het reclamebureau Punchline Adtendum. De inkoop van zendtijd 

voor radio- en tv-commercials én de plaatsingsruimte van advertenties in vrouwenbladen 

loopt via het bureau Media Edge. Hiertoe lopen contractuele overeenkomsten. Voor de 

afzetbevordering van Nederlands pluimveevlees in Duitsland is de Reclamecommissie 

Pluimveevlees Duitsland actief. Besluiten van deze commissie worden via de PVE uitge

voerd door het Duitse PR-bureau Koob. Hiertoe wordt een contractuele jaarovereen

komst aangegaan. 
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H 8 Inkomsten en uitgaven 

Collectieve voorlichtingscampagne codering op Eieren 

De activiteiten voor de collectieve voorlichtingscampagne ·codering op eieren· worden 

afgestemd in de Reclamecommissie Eieren. De besluiten van de commissie worden 

onder coördinatie van het secretariaat bij de PVE uitgevoerd door het reclamebureau 

Punchline Adtendum. 

Stichting Blij met een Ei 

Jaarlijks dient de Stichting Blij met een Ei een subsidieverzoek in bij de PVE. Dit verzoek 

wordt geaccordeerd door het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). 

Als basis voor het verzoek wordt een jaarplan ingediend. De Stichting legt over de 

ontvangen gelden verantwoording af in de vorm van een jaarverslag. 

Voorlichtingsbureau Vlees 

Het Voorlichtingsbureau Vlees (W) is een Stichting die tot en met 2005 een jaarlijkse 

subsidie ontving van het PW. Het W richtte zich op de verbetering van het imago van 

Nederlands vlees en vleeswaren in binnen- en buitenland en verstrekte voorlichting over 

onder meer voedingsstoffen in vlees. In 2005 is besloten de activiteiten van de Stichting 

Voorlichtingsbureau Vlees stop te zetten. Het verstrekken van informatie over vlees 

wordt na 2005 voortgezet door het Informatiecentrum Vlees dat is ingericht bij de PVE. 

Overzicht 18: Algemeen Bestuur W eind 2005 

GfK 

Sinds 1980 worden gegevens over consumentengedrag van het GfK-panel collectief via 

de PVE aangekocht en opgeslagen. Deze aankoop biedt financiële voordelen en garan

deert de uniformiteit van product- en marktdefinities. De informatie is van belang voor 

het formuleren, van het marketingbeleid van sectorgenoten. die tegen gereduceerde 

tarieven aanvullende. commerciële informatie bij GfK kunnen aanschaffen. 

De kwaliteit van de onderzoeksresultaten en de onderzoeksmethode wordt bewaakt 

door een begeleidingscommissie waarin de belangrijkste ondernemingen namens de 

industrie en de detailhandel zitting hebben. Vanaf 2006 wordt nog een beperkt aantal 

gegevens aangekocht. 
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Overzicht 19: Financiële relaties PPE 2005 

Anima! Sciences Group (WUR) 745 
St. Onderloek Pelsdièrenhoude1s 110 850 
Beheerder VUT-fonds 0 jQO 

Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten (C�E) 45 .91 
St. Blij met een Ei 94 94 
.Punch line 344 457 

0 
'�oob (Duitsland) 176 199 
:Media Edgel Group M 1.338 �;. ·903 
Ministerie van LNV \94 

. 

·Tt,10 , 96 
. 

-���ei 
'.l}!'t.'Bóodg�noten 29 

-�NV BedrijvenBond 20 

Overzicht 20: Financiële relaties PW 2005 

f 
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Bijlage 1 Samenstelling 
besturen 

Bestuur Gemeenschappelijk Secretariaat PVE per 31/12/'0S 

voorzitter 
algemeen secretaris 
ad)unct à1g. secretàrYs 
leden 

PVV-bestuur 

voorzitter 
plaatsvervangende voorzitters 

secretaris 
adjÛnét-secretaris 

leden van werkgeverszijde 

J.J. Ramekers 
S.B.M. Jongerius 
Ch.-M. den Hoed 
J.T. Wolleswinkel 
T. van Dijk
H.R. Benedictus
R.J. Gijsen
A. Bruggeman
A. tèn" Have-Melle ma
. . . .  

G.D. van Gelswijk. .  
H\v.A: $winkels 

J.J. Ramekers 
A. Bruggeman
A. te'n Have-Mellemä
S.8.M. Jongerius
Ch.M. den Hoed

namens 
Ä. te-,; H'áVe-tV,.�ffëffiä �-- LrÖ�Néder1and 

W.P.M. �-���b�!9 LTO-Nederland 
W. van Gemert "Néderlandse Vakbond vàrkenshÖuders (NVV) 
IN.HTM. van Pelt Vereniging voor de Nedërlandse Vleeswarenindustrie (VNV) 
S. Korver
G.A. Janssen
H.W.A. Swinkels· •.

. 

P.A. rhijssê 
. - ..... " - . ..

L.c.d. Eciëifng
H.H. van der Geest

leden van werknemerszijde 
S. Swart
A. Bruggeman
C.P. Bisschops
G.D. van Gelswijk
J.E. Klijn .
..... _ .. __ ,. .. ---· . _,. -

W. Daams 

véreniging voor ciê _N,ed.ëriänèisè' viëe.swárerÎi�cÏÜstrlè' (VNV>
° 

Vereniging van Nederlandse Bácon.fäbrikanten. 
cëritràle Organisà.tie voo·r dê\i1èéssêétor (èÖvj 
Nederîandse Bond van Handeiarën in"vêe (NBHV) e"n"êJë 
cent.raÏe Bond vär

ï 

rä .àrêlëntiänêiêïärên irÏNêéièrîanêl _______
. Koninklijke· Nedêriancise Slagersorganisätlë (KNS).. ëènträäiBurèau-Lèvërismiddeiënhä'ndeÏ(ësï.î

. 

namens 
.. -

CNV BedrijvenBond. 
CNV BèdrijvenBÖnd 
de Linie . - -
·i:N,/äöriciçienoten
FN\1 Bondgenoten
FNV Bondgenoten

plaatsvervangende leden 
. - .......... ' .. .. . . . 

H. Verhoeven 

_M.� Cuijpers
W. Zwanenburg
A.Th.M. v.d. Laan
L.J.H. P ersoon
J.H.W. Roelofs
iH.W. Roèlofs

W.J.M. Wagenmans 
G. van Öalèn
M.J.B. Jansen

ó 

plàatsvervàng'énde'1èdèn 
R.J. Gijsen 
R.J. Gijsèn 
Vacature 
Vacature 
Vacature 
·J.è:À. c·ouwenbërg
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u 

Dagelijks Bestuur PVV 

voorzitter J.J. Ramekers 
A. ten Have-Mellema
A. Bruggeman
H.W.A. Swinkels
G .D. van Geiswijk

�iniste_rië�� _v�rtegenwoordi�er_� P\fY.

vertegenwoord.ï'gers 
. --- .. __ ... ,_h .. , .. -

J.J. C .M .  van Dongen 
A. Velgersdijk
A. Ottevanger

SER vertegenwoordiging PVV 

namens Ministerie 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
volksgezondhéTf weïzTin.ën -si,ö'rt 

... - .... - ·-

Tw.t.i. Ëngëïs 
.. 

sóèiaal Economisciië
ï

iáäèr- ·--

PPE-bestuur 

voorzitter 
plaatsverv. voorzitters 

secretaris 

lêden van werkgeverszijde 
G.Ï. Hospers�Spiegelaar ·
P.G .J.J. van Boekholt
R .  i--i. L.

. 
G'ï]sbërs 

H."t:.W. Jenniskens 
J.Ä.M. ·wijnen
A. Butijn
J:i". Wolleswinkêl
A. van Dijk 
A.D. Goede
Vacature
rü odini<
H.R. Benedictus
ü. vis'ser

J.J. Ramekers 
i:f. wolleswinkel 
G.D. van Gelswijk 
S .B .M:-Jongerius ..

. . 
---..- -- --·· •.. - .... . ,._., 

namens 
LTO-Nederiand 
LTO-Nederland
LTO-Nederland 
LTO-Nederland 
liO-Nederiänd 
-�.9.er!In.�s� <?.!:�-�i

.
:a_t!e v�n -�l1Ji�v��h_ou�er::_(�OP� en LTO-Nederland_

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) 

plaatsvervangende leden 
P.ÜM. de Kort.:Sè1iäárs 
R .  Maatman
--- o....... . .. .. 

J.C. Lagerwey 
J. tvlaa"rsingh 

-- .... ---....... -. 
A.J.M.  Janssen 
J. Vroegindeweij
ALS

.
pieker ·· ··-· 

R .  van Zetten
J. Stuiver
Vacature
M .Ch .J. Onderdijk
A.T.P.M . Waais 

-·j_ Ï3erkenbosëh
.
.

- ·-- . -· . 

W.K.T. van der MeerP. Poortinga
J.P. Ruig

Alge
.
mêne Nederlandse Ve.renigin·g van Eiërhandelaren (ANEVEI) 

Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVEI) 
Àlg-ëmëne-Nêcièriandse vërenigÎng'vàn Eierhanéië1árën (ANEVEI)

° 

Vereniging Nederlandse Pluimveeverwerkende industrie (Nepluvi) 
Vereniging Néderlandse Pluimveeverwërkendë indtJStrie (Nepluvi) 
véreniging Nèéîéiián.dse Pluinwëévérw""érkende industrié (N.ëpLv� 

. .

Vereniging.Nederiäncîse Piuhnvëèvëiwerkénêie inëiustriê (NepiÜvi) 
Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren ···· ·· · · ·w.rë": �án.ëièr säs · ····- ·

H.H. van der Geest
advï

°

sèür:' CBrok
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cèrifraal Bureau LevensmiddelenhàndenësL) 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) 

. 
P.J.o: van dërwoude 
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leden van werknemerszijde 
R.J. Giisen 
G.W. Nijhof 
G.D.'van Gelswijk
J. Hendriks
C.J. Bartelson

Dagelijks Bestuur PPE 

Voorzitter 

Bijlage I Samenstelling besturen 

namens 

CNV BedrijvenBond 
CNV BedrijvenBond 
FNV Bond.genÖtèri' 

FNV Bondgenoten 
CNV Dienstenbond 

J.J. Ramekers 
A. varÎ Dijk
J.T. Wolleswinkel
H.R. Bened.ictÜs
R.J. Gijsen
G.D. van GeÏswijk

Mi!'ister�.ë�e vertegenwoordi�er_�-���-

VertegenwoÓrdigers 

A.C.M. van Straaten
A. Velgersdijk
A. Ottevanger

namens Ministerie 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Sociale ·zakenen Werkgelêgenheid 
VÓlksgezondhëid, Wêlzifn ·en Sport 

SER vertegenwoordiging PPE 

i.W.M. Engels - . .. -
. 

Sociaai' Ecoriomischë Raad 

plaatsvervangende leden 

A. Bruggeman
A. Visser
Vacature
Vacature
G.B.' Rijzin.gá

0 
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Bijlage Il Commissies in 2005 

Adviescommissie Varkens 

Benoe·mende organisaties 
LTO-Nederland 

Nederlandse VakbÖnèi Varkenshouders 

Centrale Organisa-tie voor de vleessector 

0 Veréniging voor dêt:féèierlandsè-VÎeeswarenindÛstrie
Nede.rîär1dse Bond van Ha.rÏdeiaren in Vee 

C 

Vereniging Centraai Bureau. Levensmiddelenhandel 
Voorzitter 
Secretaris 

Adviescommissie Runderen 

Benoèmende organlsatiës 
Centrale Organisatie voor de Vleessector 

LTO-Nederland·· ·--· 

Nederîandsë··sorid väiïriäiïdeiarèn in vee 
Koninklijké Nedeiîàndse"sïägersorganisatie 
Vereniguig"ëëntraäf àûrëà·u-ieve-nsrn1dèJèien handel 
Voorzitter· 
Secretaris 

Adviescommissie Kalveren 

Benoemende organisaties 
Centrale Organisatie voor de Vleessector 

.... . . .. . -· .. �. . .. 

LTO Nedèriand 

Nedérianéise ·aond và-n Handelaren in Vee 

Productschap Diervoeder 

__,._ ____ - ......... �·--

Voorzitter 
Secretaris 

Jaarverslag 2005 

Lid 

H.J.M. Boelrijk 
M'. Hoû1iên· 
J. Scholtens
W.J.A. vàn Gemert 
M. Logtênberg
A. Kroes
P. van Ï3aÏkÖm
G. Goértz

··H.-van(uyk
T.H. Uderna
�i. Boers
H.H. vàri dér Geest
J.J. Ramekèrs
B.H. Smáie·· 

Lid 

J. ván zàntvóëirt
a. ·Gossè:fiäîk"

· W.P.tvi: öttènberg
J. BrÓoi]mans
C. Romijri-
P.A. Thijsse
G. van Däien
H.H. van êîer Geest
S.B.tv( Jongerius
R.M. ·Bakkêr

Lid 

H. van Örfe
w.ê'.L. i'örîssên
H.W.A. Sw1nkels
J.H)À. Paridaans
B. Loseman
à.H.M. Ottink ..

H.ë.M.v.èi. äerg
P.A. Thijsse 
fh. NrèÓÏay 
J.W. Lufiën
ë.verspûi 
Ä.D. Boeve 
W.G. v.éf .Filërt 
Ü Ramékérs· 
iü.X Bakker 

Plaatsvervangend lid 
J.M.M. Peerlings
J.H. K·oster
A. ten Have-Mellema
W.E.M. Zwamenburg 
Ü. Ge-urts 
J .l. G·èurts 
H. Teunissen
R.W.J. van ·i Hoff
\¼.J.-M: KÎesseris
vacà"tûre
J.M. Jansen
M.J.B. Jansen

Plaatsvervangend lid 
W. va"n ·Roessêi 
M. Gosscháll

.

·t-.Xrvï. ván Hwl· · 
H. v.d:sïuîs-

.
• 

H. v.d. Sluis
W.J.M. Wagenmans 
H.J. Hofmeester 
M.J.B. Jansen

Plaatsvervangend lid 
t. Boer ·Mzn
T. BÓer Mzn
T. Boer Mzn
T. Boer Mzn
M.M. van Huik
M.M.'van HuTk
M.M. van ·Huik
R. Piuim
J. ·aaijèns
J. Witsenboer
id. Klàreiibèek
H. Boevè
J. den Hartog
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Bijlage Il Commissies in 2005 

Adviescommissie Schapen en Geiten 

Benoemende organisaties 
LTO-Nederland 

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee 

Centrale Organisatie voor d·e Vleessector 

Voorzitter 
Secretaris 

Benoeménde· Organisaties 
LTO Nederland 

Nederlandse Boncfvaii Handëlaren in Vee 

Productschap Vee en Vlees 
Voorzitter 
Secretaris 

Organisatie 
LTO Nederland 

KI- en fokkerij: orgànis°iities
Nedê.riandsè

. 
Va.kboÏÎd-\/arkenshouders 

CNV BedrijvenBond 
FNV Bondgenoten 
i.ioörzftter

. .. . - -·-

séëi-ëtáris ·· · .. - ---- ·· · -

Lid 

G.H.T. van Beek 
i. de éoêr
J.G. Houdijk
A. Schoormàns
P.A. Thijsse 
J. Verhoog
A. Kingma
Vacature
A.H. Mulder
Vacature
S.B.M. Jongerius
R.M. Báki<.ër .. •·

Lid 

J.H. Koster 
W.P.M. Offenberg 
F.J.M. Jansen 
M.H.J. Páridaans
J. Verhoog
L.F.J. Swinkels
J. Klaver
P. Thijsse
B. van Dam

Lid 

J. Scholtens·
A.L. ten l·fave:MeÎlema
H. Verhoevën
J.G.M.-var

Ï

VÛgt 
W. Zwariênburg
W.J.A. van Gemert
J. Geurts
G.D. vän Gëlswijk
J. Ramekers
P.c. vessêü·r

Plaatsvervangend lid 
M. Heijmans
P.H.J: Geukemeijer
K. Finnema
J. van Lokven
A. Kingma
M. Blo-nk
K.C. Visser
P.N. Hardon
P.N. Harden
Vacature

Plaatsvervangend lid 
H.J.M. BoëÎrijk 
1.8.P. BÏsselirÏg 
B. ten Thije
Th. Nicolay
M. Blonk
G. Hamers
S.8.M Jongerius

Plaatsvervangend lid 
J.H. Koster 
H.G.E. Douma 
M. Houben
J.A.M. Ólijslagers 
L. Verheijen • ·
M. Logten-bêrg
T. Kroes
Vacature

0 
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Commissie Diergezondheid en -kwaliteit Runderen PZ/PW 
Namens bëstuur PW Lid 
LTO-Nederland W.P.M. Offenberg 

-· . 
Centrale Organisatie voor de Vleessector 
Ne.derlandse Bond van Handelaren in Vee 

Namens besturen PW/PZ gezamenlijk 
LTO-Nedêrland · 
FNV Bondgenoten 
èNv àeci'r,jvenàond 
Nederlandse Veeverbeterings-organisatie. ... . .  

Namens bestuur PZ 
ÜÖ�N-ederland 

Nè
.
derländse Zuivei' Órgänisätie 

vöörzitter 
Secretaris 

Commissie Vleeswarenindustrie 

Organisatie 

.,_ .. ·---- ...

·----···· -�-------

-

-

···- .... . .. ... 

---------

-- ...... 

......... -.-.. -, -

B. Loseman
H.W.A . $winkels
P.A. Thijsse

M. van Spijk
G.D. van Gelswijk
L. Bons
J. Bakker

S.J. Schenk 
A.J.M. van Hoof 
C.H. Wantenaar
S.S.U. Attema
sJ·scfienk
P.G.G.A. de Ruyter

Lid 
Ve

.
reniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie P. Bergmans

P. Drost
Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten W.H.J.M. van i>ëi't

�-D. �an Gelswijk
R.J. Gijsen

FNV 
0

BÓndgenoten 
6iv sedrijveni:iond 
De Unie 
Voorzitter 
Vicê-voorzitter 
�;écrétaris 

F.H. van der Land. 
\\Î.H.J-:-M. vàn-Pëit 
G.D. v�n Gelswijk
H. Rang

Commissie Vleesindustrie 

Organisatie Lid 
èentrale OrçianTsätië vèöi- ae· vîeèss-ectèr . - ... W.H.iM. van Pëit · 

FNV Bondgenoten 
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5. Korver
"J.H.W. Roeiofs 
"H.W.A. Swinkels 
M. Gosschalk
R . W.J . van -;t Hoff • -··• · - --·· -

____ .
. 
____ ·····-· - - - ---G·Î>-:-ván--Gèisw

.
ifk . .. -- --·--- . 

J.-Kîfj,; 
.. 

- . ..... .. ................ -· ...... -.... ··--···---···-- ............. - ·-··--· ..... ·-·-· ...... - .. .
W. Daams

Plaatsvervangend Lid 
vacature 
L.v,rzändvliet

. R.P .. vá'n de·r KrÜi]k
J. Kli!�
S. Swart
C.P. Bisschops

Plaatsvervángénd u'd. 
W.J.M. Klessens 
B. Urlings
G. Bosmans
T. Boer Mzn

. é. -Go-sscliàÏk. . .. 
·P.W.M. wëllink
J. Couwenberg
Vacature 
Vacature 
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CNV BedrijvenBond 

De Unie 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Secretaris 

Sectorraad Paarden 

Organisaties 
KoepeÎ Fokkerij (stamboe

.
ken) 

vëreniging Nederlands Hippische SpÓrtbond 
. - . -

Fécieràtie van Nederlandse Rijscholen" 
Federatie van Bonden van Hengstenhouders 
Stichting Ned.erlandse Draf- en Rensport 
F�ÏV13Óndgenoten· 
CNV BedrijvenBond 
CÓmmissie Veehandel· 
Voorzitter 
Secretaris 

Commissie Veehandel 

Org-anisàtfes 
èë"ntrale Vereniging' voor de Coöpèratieve Hancièi 

Nederlandse Bond voor Handelaren in Vee (NBHV) - -· ...... ·---·-· - .. . . 

(erÏtralë Bond v. Päa.rdenh.andêlaren 
CNV Dienstenbond·. 
FNV Bondgenoten 
Voorzitter 
Secretaris 

Bijlage Il Commissies in 2005 

R.J. Gijsen 
S. Swart 
F.H. van der Land
W.H.J.M. van P elt
G.D. van Gelswijk
H. Rang

Lid 

J.J. v.d. Meulen 
B. Bijvoèt
R. Mantingh

. -
J. Werners 
M. van den Heuvel

. . . . ... -

J.J. Kraakman
M. Hovenga

. -
...

. .
Vacature 
H. Wolters
s.w. varï éeek
E. Schep
j_ i:oi<.liêrsi
M. van Lent

Lid 
. . .. ... ..... . 

J.M.A. van Zantvoort
P.J.C.M. vän Balkom

· ü ·sïö·rri- ···· ··· · · 

M.H.M. v.d. Bovenkamp
W.J.M. Wagenmans
. - ·-· - . 

G.J. de Boer
M. Boers
M. Brinksma
P.C. van Zessen
ë.J.· s·artelson
G.O. van Gelswijk
P.A. Thijsse
J.J. Raap

A. Bruggeman
A. Bruggeman
C.P. Btsschops

'r>laatsvervangend lid 
B.E.A.M. Usebaert 
P.Ï,.tvi� v.d. Linden
W.H. van Bemmel
G.L. de Jong
G.L. de Jong
J.Ê.H.M. BártèÏs·
J. Bakhuizen
J.P. Voskamp
Vacature. 
ïû. G]Isèri 
D.B. Nanning

. . . .

Plaatsvervàngend lid 
. - .,_ .., . 

J.P.C. Kroot 
H.C.H. Theunissen
H. van der Pol
8.H.M. Camps
E.W.J.M. Bomers
A.A. Verwei]'
M. v.d:·HerÏ�jeÎ
?i.:. ���_m� .....
W.A. Hamoen 
G.B. ·Rijzingà 
ï: i<i

°

ijn-· 

ó 
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C 

Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg 

NOP 

Anevei 
Nëpiûvi 
CNV 8-e-drijvenBond 
FNV BÖÏ1dgënotèn 
Voorzitter . ,;,, -····- ..
Secretaris 
Adviseur 

Lid 

R.H.L. Gijsbers 
A. Butijn
M:rh.J. Coumans
R.L.C. Jöerissen

. . . , 

G.J. Hospers-Spiegelaar
J.A.M .

. 
Wifnen 

A.J.M. Jansen 
j_A. Workamp 
L.F.Ji Clemens
G.Ph. te Winkel
G.w� Niihot
Vacature
i.T. wónêswinkel
H.B.A. Hulsbergen 
1. 1iok <Nvi>>

Ad�ies�ommissie Praktijkonderzoe.'< Pl':"imveehoud�_�
ij

Organisatie 

NeëiërlarÏdse Organisatie van Pluimveehouders (NOP} 
• _........... w .• '"' •• ••• • • .. 

NOK 
NFE 
Anevei 
Nepluvi 
Ó-JV BedrijvenBond 
i=�iv ·sondgeriótê'ri 
Voorzitter 
Secretäris .

ÀdvÎse-ur 
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Bijlage 111 Adressenlijst 

A 

Algemene Inspectie Dienst (AID) -Poststraat 15 - 6460 AE Kerkrade -Tel. (045) 546 62 22 

Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei)-Louis Bra11lelaan 80 -Postbus 389 -2700 AJ Zoetermeer -Tel: (079) 363 43 34 

Anima! Sciences Group (ASG-WUR) -Edelhertweg 15 -8219 PH Lelystad - Tel. (0320) 23 82 38 

ASG-Divisie Praktijkonderzoek - Edelhertweg 15 -8219 PH Lelystad -Tel. (0320) 23 82 38 

B 

Biologica - Nieuwegracht 15 - 3512 CL Utrecht -Tel. (030) 233 99 70 

Bureau Vleeswaren Organisaties -Louis Braillelaan 80 - Postbus 64 - 2700 AB Zoetermeer -Tel. (079) 363 49 20 

C 

B.V. Centraal Bureau Dierlijke Sector (CBD) - Beneluxlaan 1006- 3526 KK Utrecht - Tel. (030) 287 52 05

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - Overgoo 11 -2266 JZ Leidschendam -Tel. (070) 337 62 00

Centraal Bureau Slachtveediensten (CBS)-Beneluxlaan 1006 - 3526 KK Utrecht -Tel. (030) 280 70 21

Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland -Broekseweg 62 -4231 VG Meerkerk -Tel. (0183) 35 22 48

Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) - Louis Braillelaan 80 - Postbus 61 2700 AB Zoetermeer - Tel: (079) 363 49 00

Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) - Godfried Bomansstraat 8 -4 103 WR Culemborg -Tel. (0345) 47 07 00

CNV BedrijvenBond -Prins Bernhardweg 69-3991 De Houten - Tel. (030) 634 83 48 

CNV DienstenBond -Polarisavenue 175 - 2132 JJ Hoofddorp -Tel. (023) 565 10 52 

Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) - Nijverheidsplein 2 - 3771 MR Barneveld - Tel. (0342) 42 55 42 -Kantoor

Zoetermeer -Tel. (079) 368 77 78 

D 

De Unie - Multatulilaan 12 -4103 NM Culemborg - Tel. (0345) 85 18 51 

DLV-Adviesgroep -Agro Businesspark 65 -6708 PV Wageningen -Tel. (0317) 49 15 11

F 

Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO) - De Beek 125 - 3852 PL Ermelo - Tèl. (0577) 40 82 90 

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) -De Beek 125 -3852 PL Ermelo -Tel. (0577) 40 82 90 

FNV Bondgenoten -Varrolaan 100 -3506 GE Utrecht -Tel. (030) 273 82 22 

G 

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

K 

Koepel Fokkerij - Postbus 460 -2700 AL Zoetermeer -Tel. (079) 368 75 50 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)- De Beek 125 -3852 PL Ermelo - Tel. (0577) 40 82 00 

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

L 

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) - Bezuidenhoutseweg 22 5 -2 594 AL Den Haag -Tel. (070) 338 27 00 

Landbouw-Economisch Instituut (LEI)-Burg. Patijnlaan 19-2585 BE Den Haag -Tel. (070) 335 83 30 

M 

Ministerie van Economische Zaken - Bezuidenhoutseweg 30 - 2594 AC Den Haag Tel. (070) 379 89 11 

Ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit- Bezuidenhoutseweg 73 - 2594 AC Den Haag -Tel. (070) 378 68 68 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid -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 
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N 

Nederlandse Draf- en Rensport (NDR)- Postbus 60 -2240 AB Wassenaar - Tel. (070) 304 71 20 

Nederlandse Bond van Waaghouders van levend vee (NBW) -Leeuwerikstraat 12 -9331 KN Norg - Tel. (0592) 61 26 62 

Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) -Postbus 488 -6600 AL Wychen - Tel. (024) 622 19 80 

Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders (NOK) -Sambastraat 22 - 5802 HH Venray-Tel. (0478) 51 14 01 

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) -Postbus 591 -3770 AN Barneveld - Tel. (0342) 46 50 08 

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV} -Gelreweg 17 -3771 AL Barneveld -Tel. (0342} 41 '84 78 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren -Floris Grijpstraat 2 - 2596 XE Den Haag - Tel. (070) 314 27 00 

Nederlandse Vereniging van Melkgeitenhouders (Nevem} -Eekterweg 10 -8097 PC Oosterwolde -Tel. (0320) 29 35 45 

Nederlandse Bond Handelaren in Vee (NBHV) -Louis Braillelaan 80 - 2719 EK Zoetermeer -Tel. (079) 368 75 10 

Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren -Steekterweg 788 - 2407 BH Alphen a/d Rijn -Tel. (0172) 49 04 90 

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) - Postbus 306 - 2501 CH Den Haag - Tel. (070) 338 29 40 

Nederlandse Vereniging van Exporteurs van broedeieren en eendagskuikens - p/a Zomerdijk 8 -7942 JT Meppel -Tel. (0522} 23 92 39 

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 87 08 

Productschap Zuivel -Louis Braillelaan 80 - Postbus 755 -2700 AT Zoetermeer -Tel.(079) 368 15 00 

PVE Brussel -Trierstraat 59-61 -1000 Brussel -Tel. (00 32 2) 230 75 00 

s 

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)-Beneluxlaan 1006 -3526 KK Utrecht -Tel. (030) 280 70 60 

Stichting Vakopleiding voor Poeliers -Steekterweg 78b -2407 BH Alphen a/d Rijn Tel. (0172) 49 04 90 

SVO (Opleiding voor de vleessector) -Kroonslag 2 - 3991 TW Houten -Tel. (030) 275 81 81 

T 

TNO Voeding - Utrechtseweg 48 - 3704 HE Zeist -Tel. (030) 694 41 44 

u 

Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke Oorsprong (WDO)- Yalelaan 2 - 3584 CM Utrecht 

-Tel. (030) 253 53 67

V 

Veepro Holland-Wassenaarseweg 20-6843 NW Arnhem -Tel. (026) 389 87 40 

Verenigde Sportpaardenhandelaren Nederland (VSN)-Achterbroekweg 2 -7731 PN Ommen 

Vereniging van Eierexporteurs (VEE) -Louis Braillelaan 80 -Postbus 389 -2700 AJ Zoetermeer - Tel. (079) 363 43 34 

Vereniging van Nederlandse Eiproductenfabrikanten (VNE) - Louis Braillelaan 80 -Postbus 389 -2700 AJ Zoetermeer -Tel. (079) 363 43 34 

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende industrie (NEPLUVI)- Postbus 331 -3990 GC Houten -Tel. (030) 635 52 52 

Voedsel en Waren AutoriteiVKeuringsdienst van Waren -Postbus 19506 -2500 CM Den Haag -Tel. (070) 448 48 48 

w 

Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR)-Costerweg 50- 6701 BH Wageningen -Tel. (0317) 48 91 11 
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Bijlage IV Afkortingen 

A 
AID 

AmvB 
Anevei 
ACP 

B 

Algemene Inspectie Dienst {Ministerie van Landbouw, Natullf en

Voedselkwaliteit) 
Algemene Maatregel van Bestuur 
Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren 
Assured Chicken Program 

BMP Bedrijfs Milieu Plan 
BNV - e Bureau Nederlandse Vee- export 
BSE Bovine Spongiforme Encephalopathie 

C 

CBL Centraal Bureau Levensmiddelenhandel 
CIS Consumenten Informatie Systeem 
COV Centrale Organisatie voor de Vleessector 
CPE Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten 
CBD/KCR Controle Bureau Dierlijke Sector 
CNV CNV BedrijvenBond 

CNV Dienstenbond 

D 

OGF 
OKR 

E 

EC 
EFSA 
EOGFL 
EU 
EVP 
EWS 
EZ 

F 

FAO 

FNV 

G 

Diergezondheidsfonds 
Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen 

Europese Commissie 
European Food Safety Organisation 
Europese Oriëntatie- en Garantie-Fonds voor de Land,bouw 
Europese Unie 
Exportverzamelplaats 
Early Warning System 
Economische Zaken 

Food and Agricultural Organisation 
{Voedsel- en Land,bouworganisatie van de Verenigde Naties) 
Federatie Nederlandse Vakverenigingen 

GATT Genera! Agreement on Tariffs and Trade 
GO Gezondheidsdienst voor Dieren 
GOT Gemeenschappelijk Douanetarief 
GGG Gütegemeinschaft Geflügel 
GHP Good Hygenic Practice 
GMP Good Manufacturing Practice 
GVP Good Veterinairy Practice 

H 
HACCP Hazard Analysis Critica! (ontrol Point 
HBO Hoofd Bedrijfschap Detailhandel 
HPA Hoofd Productschap Akkerbouw 

IBR 
1KB 
l&R 

K 

KCR 
KVP 

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

Kwaliteits Controle Runderen 
Klassieke Varkenspest 

L 

Laser 
LEI 
LNV 
LTO 

M 

Landelijke Service uitvoering Regelingen 
Landbouw Economisch Instituut 
Ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit 
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

MINAS Mineralen Aangifte Systeem 
MKZ Mond- en Klauwzeer 
MPA Medroxy-Progestron-Acetaat 

N 

NBHV Nederlandse Bond van Handelaren in Vee 
NBPW Nederlandse Bond van Poeliers en W1ldhandel 
NCO New Castle Oisease (pluimvee) 
NEPLUVI Vereniging van Nederlandse Pluimveevervverkende industrie. 
NEVEM Nederlandse Vereniging van Melkge1tenhouders 
NOVEM Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu 
NOP Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders 
NW Nederlandse Vakbond Varkenshouders 
NVP Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 

0 

OB 

p 

PBO 
PDV 
PPE 
PSB 
PV 
PVE 
PW 
PZ 

Q 
Q&S 

R 

RW 
RIVM 
ROW 

s 

S.e!S.t

SBP 
SER 
SKV 
svo 

SZW 

T 

TNO 

V 
VROM 
w 

VWA 
VWS 

w 

Onafhankelijke beoordeling 

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Productschap Diervoeder 
Productschap Pluimvee en Eieren 
Pluimvee Service Bedrijf 
Praktijkonderzoek Veehouderij 
Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
Productschap Vee en Vlees 
Productschap Zuivel 

Qualität und Sicherheit 

Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene 
Regulier Overleg Warenwet 

Salmonella enteritidis / Salmonella typhimurium 
Sectorbestuur Paarden 
Sociaal Economische Raad 
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector 
Slagersvakschool 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
Voorlichtingsbureau Vlees 
Voedsel en Waren Autoriteit 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WTO World Trade Organisation 
Wet BO Wel op de Bedrijfsorganisiatie 

z 

ZVA Ziekte van Aujeszky 

0 

0 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
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Besluit van 15 maart 2004, houdende de 
instelling van een productschap voor 
ondernemingen op het gebied van de 
pluimveehouderij, konijnenhouderij en 
edelpelsdierenhouderij, de be- en verwerking 
van en de handel in pluimvee, pluimveevlees, 
pluimveevleesproducten, eieren, eiproducten, 
wild en tamme konijnen, alsmede bont 
(Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en 
Eieren) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele
genheid van 20 november 2003, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. 
AV/CAM/2003/88540, gedaan mede namens Onze Minister van Econo
mische Zaken en Onze Minister van landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit; 

Gelet op artikel 67, 70, 70A, 73, 76, eerste lid, 102, tweede lid, en 126 
derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie; 

De Raad van State gehoord (advies van 11 december 2003, 
nr. W 12.03.0489/1/IV); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 9 maart 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. 
AV/CAM/2003/95708, gedaan mede namens Onze Minister van Econo
mische Zaken en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

a. de wet: de Wet op de bedrijfsorganisatie;
b. het productschap: het Productschap Pluimvee en Eieren.
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Artikel 2 

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 

a. pluimvee: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (ratites); 

b. edel pelsdieren: nertsen, vossen en overige voor de bontproductie
gehouden pelsdieren; 

c. tamme konijnen: konijnen, zijnde landbouwhuisdieren;
d. pluimveevlees: vlees afkomstig van pluimvee;
e. eieren: vogeleieren welke al dan niet bestemd zijn voor

menselijke consumptie; 
f. technische eiproducten: eiproducten welke ongeschikt zijn voor

menselijke consumptie; 
g. wild: alle gedode, voor menselijke consumptie geschikte dieren die

in het vrije veld plegen te leven. 

Artikel 3 

1. In dit besluit wordt onder pluimveehouderij verstaan het al dan niet
voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig: 

a. houden van pluimvee,
b. fokken van pluimvee,
c. opfokken van pluimvee,
d. uitoefenen van het pluimveevermeerderingsbedrijf, of
e. uitoefenen van kuikenbroederij.
2. In dit besluit wordt onder handel mede de werkzaamheid van

tussenpersonen verstaan. 
3. In dit besluit wordt onder handel niet de doorvoer- en driehoeks

handel verstaan. 

§ 2 Het productschap

Artikel 4 

1. Er is een Productschap Pluimvee en Eieren.
2. Het product:schap is ingesteld voor ondernemingen waarin:
a. de pluimvee-, edel pelsdieren- of konijnenhouderij wordt uitgeoefend; 
b. pluimvee, wild en tamme konijnen of daaruit verkregen producten

worden be- of verwerkt tot producten welke, al dan niet na verdere be- of 
verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen; 

c. eieren of daaruit verkregen producten worden be- en verwerkt tot
producten welke, al dan niet na verdere be- en verwerking, tot menselijk 
voedsel kunnen dienen dan wel kunnen dienen als grondstof voor 
producten welke niet bestemd zijn tot menselijk voedsel; 

d. de handel wordt uitgeoefend in:
1 ° pluimvee, eieren, wild of tamme konijnen of in daaruit verkregen

producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk 
voedsel kunnen dienen; 

2° broedeieren en eendagskuikens; 
3° bont, of 
4° technische eiproducten. 
3. Het productschap is mede ingesteld voor veilingen van de in het

tweede lid bedoelde producten. 
4. Het productschap is gevestigd te Zoetermeer.

Artikel 5 

Het bestuur van het productschap bestaat uit 26 leden. Hiervan worden 
benoemd: 
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a. voor ondernemingen op het gebied van de pluimveehouderij: zeven
leden door organisaties van ondernemers en vier leden door organisaties 

van werknemers; 
b. voor ondernemingen op het gebied van de verwerkende industrie en

de groothandel in eieren: drie leden door organisaties van ondernemers 
en twee leden door organisaties van werknemers; 

c. voor ondernemingen op het gebied van de verwerkende industrie en
de groothandel in pluimvee, wild en tamme konijnen: vier leden door 
organisaties van ondernemers en drie leden door organisaties van 
werknemers; en 

d. voor ondernemingen op het gebied van de detailhandel in eieren en 
pluimvee: twee leden door organisaties van ondernemers en een lid door 
organisaties van werknemers. 

§ 3 Bevoegdheden

Artikel 6 

Het productschap is bevoegd tot de regeling of nadere regeling van de 
in artikel 93, tweede lid, van de wet vermelde onderwerpen of onderdelen 
daarvan, met uitzondering van onderdeel d: de lonen en andere arbeids
voorwaarden. 

Artikel 7 

Bij een op grond van artikel 93, tweede lid, van de wet vastgestelde 
verordening kan worden bepaald dat deze mede andere dan de in artikel 
102, eerste lid, van de wet bedoelde natuurlijke en rechtspersonen bindt, 
voorzover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de onderne
mingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden 
verricht. 

Artikel 8 

1. Het productschap legt een heffing als bedoeld in artikel 126, eerste
lid van de wet op, gebaseerd op een grondslag die het bestuur passend 
acht, waarbij het tarief voor verschillende in de heffingsverordening 
aangewezen groepen van ondernemingen verschillend kan zijn. Boven of 
in de plaats v.an zodanige heffing kan een bedrag worden geheven dat 
voor alle ondernemingen of groepen daarvan gelijk is. 

2. Heffingen, waarvan de opbrengst een bijzondere bestemming heeft, 
kunnen worden opgelegd naar een grondslag welke het bestuur van het 
productschap in verband met die bestemming passend acht. 

§ 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9 

1. Het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21
augustus 1998 ingestelde Productschap voor Pluimvee en Eieren wordt 
opgeheven. 

2. Verordeningen en andere besluiten die zijn vastgesteld door het bij 
verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 augustus 1998 
ingestelde Productschap voor Pluimvee en Eieren blijven van kracht tot de 
datum waarop de door het op grond van dit besluit ingestelde Product
schap voor Pluimvee en Eieren vastgestelde verordeningen en andere 
besluiten terzake in werking zullen treden. 

3. Het personeel, de rechten, de verplichtingen, de vermogens
bestanddelen en de archiefbescheiden van het bij verordening van de 
Sociaal-Economische Raad van 21 augustus 1998 ingestelde Productschap 
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Het advies van de Raad van State is openbaar 
gemaakt door terinzagelegging bij het Minis
terie van Sociale Zaken en Werlcgelegenheid. 
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voor Pluimvee en Eieren, gaan over naar het op grond van dit besluit 
ingestelde Productschap voor Pluimvee en Eieren. 

4. Wettelijke procedures en rechtsgedingen, ingesteld door of tegen het
bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 augustus 1998 
ingestelde Productschap Pluimvee en Eieren worden geacht te zijn 
ingesteld door of tegen het op grond van dit besluit ingestelde Product
schap voor Pluimvee en Eieren. 

Artikel 10 

De bestuursleden en hun plaatsvervangers van wie de zittingsperiode 
ingaat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, treden af op 
1 januari 2006. 

Artikel 11 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 

Artikel 12 

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Productschap 
Pluimvee en Eieren. 

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst 
. en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 

aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

's-Gravenhage, 15 maart 2004 
Beatrix 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. J. de Geus 

De Minister van Economische Zaken, 
L. J. Brinkhorst

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C. P. Veerman
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Uitgegeven de zesde april 2004 

De Minister van Justitie, 
J. P. H. Oonner 
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1 SER-rapport •Hergroepering binnen het 
PBO-stelsel, Standpunt over de hergroepering 
van de product- en bedrijfschappen� 
(Publicatie 97/11 ). 

NOTA VAN TOELICHTING 

1. Inleiding

Ingevolge artikel 67 van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo), zoals 
gewijzigd bij Wet van 3 april 1999 (Stb. 1999, 253), moet de instelling van 
een bedrijfslichaam bij algemene maatregel van bestuur plaatsvinden. 
Met het onderhavige besluit wordt het Productschap Pluimvee en Eieren, 
ingesteld bij verordening van de Sociaal-economische Raad (hierna te 
noemen de raad) van 21 augustus 1998, opnieuw ingesteld. 

2. Hergroepering bedrijfslichamen: zelfstandig bestaansrecht
voor het Productschap Pluimvee en Eieren

In het kabinetsstandpunt over de toekomst van het PBO-stelsel van 28 
oktober 1996 (Kamerstukken 111996/97, 25 091, nr. 1) en het nader 
kabinetsstandpunt van 4 april 1997 (Kamerstukken 111996/97, 25 091, nr. 2) 
werd aangegeven dat het kabinet uit een oogpunt van doelmatigheid van 
het openbaar bestuur door middel van hergroepering tot een aanzienlijke 
reductie van het aantal bedrijfslichamen wenste te komen. Het kabinet 
besloot dat de schappen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zouden 
zijn voor de hergroepering. De raad is gevraagd een en ander te coördi
neren. 

De Bestuurskamer, een commissie van de raad, heeft op basis van een 
rapport van de door haar ingestelde adviesgroep haar standpunt bepaald 
en dit op 26 november 1997 uitgebracht aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid1

• 

In het advies van 30 januari 2003 heeft de Bestuurskamer met 
betrekking tot het onderhavige productschap geconstateerd dat dit 
productschap samen met het Productschap voor Vee en V lees het 
belangrijkste overlegplatform vormt voor de bedrijfsgenoten die opereren 
in de ketens rond vee, vlees en eieren. Deze twee productschappen treden 
naar buiten toe op als het Productschap Vee, Vlees en Eieren en hebben 
een gemeenschappelijk secretariaat. Een verdergaande bestuurlijke 
integratie heeft zich echter niet voltrokken. Dit heeft vooral te maken met 
de eisen die de betrokken bedrijfsgenoten stellen aan de herkenbaarheid 
voor de eigen achterban en de profilering als zelfstandig openbaar 
lichaam ter ondersteuning van de eigen identiteit. Een constructie met één 
hoofdproductschap lijkt de Bestuurskamer niet wenselijk omdat de kans 
groot is dat dit tot bestuurlijke inefficiëntie zou leiden. Wel wordt erop 
aangedrongen de samenwerking tussen de productschappen verder te 
intensiveren. 

Het kabinet heeft met zijn brief van 24 februari 1998 aan de Bestuurs

kamer ingestemd met het zelfstandig voortbestaan van het Productschap 
Pluimvee en Eieren. 

3. Representativiteit

De Bestuurskamer hanteert bij de advisering over de instelling van 
bedrijfslichamen het SER-Besluit advisering representativiteit bedrijfs
lichamen. Artikel 2 van dat besluit bepaalt dat de Bestuurskamer niet tot 
instelling van een bedrijfslichaam adviseert dan nadat haar is gebleken 
dat een voldoende representatieve organisatorische vertegenwoordiging 
van ondernemers en van werknemers daarmee instemt. 

Het Productschap Pluimvee en Eieren kent de volgende indeling naar 
geleding: 

- de pluimveehouderij;

Staatsblad 2004 136 5 



6 

0 

1 Nevedi heeft een soortgelijk verzoek gedaan 
voor participatie in het Productschap Vee en 
Vlees en het Produktschap Zuivel. 

- de verwerkende industrie en de groothandel in eieren;
- de verwerkende industrie en de groothandel in pluimvee, wild en 

tamme konijnen; 
- de detailhandel in eieren en pluimvee.

Voor de beoordeling van de representativiteit aan ondernemerszijde is 
in dit geval gebruik gemaakt van de maatstaven omzet en leden
ondernemingen. In bijlage A zijn de bevindingen aan de hand van een 
maatstaf per geleding nader in kaart gebracht. 

Hieruit volgt dat de representativiteit van de ondernemersorganisaties 
die de instelling van het Productschap Pluimvee en Eieren steunen in de 
hiervoor opgesomde geledingen achtereenvolgens uitkomt op 75, 77, 96 
en 92 procent. Hiermee wordt per geleding voldaan aan de represen
tativiteitseis die het besluit in artikel 3, onder a, aan ondernemerszijde 
stelt. 

Volgens artikel 4 van eerder genoemd besluit wordt als voldoende 
representatieve vertegenwoordiging aan werknemerszijde aangemerkt 
een of meer werknemersorganisaties die ingevolge de verordening als 
representatief zijn te beschouwen. FNV Bondgenoten en de CNV 
Bedrijven Bond, de in het bestuur van het productschap benoemings
gerechtigde werknemersorganisaties, steunen de herinstelling van het 
productschap en zijn voor de werkingssfeer van het Productschap 
Pluimvee en Eieren representatieve werknemersorganisaties. 

4. SER-advies

De Bestuurskamer heeft in het advies van 30 januari 2003 geconstateerd 
dat voldaan wordt aan de representativiteitseisen die het Besluit 
advisering representativiteit bedrijfslichamen stelt. In lijn met deze 
bevindingen adviseert de Bestuurskamer tot het opnieuw instellen van het 
Productschap Pluimvee en Eieren. 

Alvorens dit advies vast te stellen zijn de in bijlage B opgenomen 
representatieve organisaties van ondernemers en van werkneryiers, 
conform het bepaalde in artikel 68, tweede lid, van de Wbo hierover 
gehoord. De inhoud van dit advies heeft hun instemming. 

5. Werkingssfeer

In de aanloop naar de totstandkoming van dit besluit heeft de onderne
mersorganisatie Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), de 
brancheorganisatie van nagenoeg alle particuliere en coöperatieve 
industriële producenten van diervoeders voor landbouw- en huisdieren, 
de Bestuurskamer verzocht om te worden aangewezen als benoemings
gerechtigde organisatie in het bestuur van het productschap 1• 

Met betrekking tot het Productschap Pluimvee en Eieren kan worden 
opgemerkt dat dit van meet af aan is ingesteld voor ondernemingen die 
werkzaam zijn in de pluimvee- en eierensector, waarbij het dier geldt als 
uitgangspunt. Om het verzoek van Nevedi te kunnen inwilligen dient de 
werkingssfeer van het productschap dan te worden uitgebreid zodat deze 
zich mede gaat uitstrekken tot ondernemingen die in de diervoeder
industrie werkzaam zijn. Praktisch gezien zou deze uitbreiding kunnen 
worden geëffectueerd op het moment van de herinstelling. 

De Bestuurskamer heeft het Nevedi-verzoek bij brief van 13 juni 2002 
aan de bij het productschap betrokken organisaties voorgelegd met de 
vraag of zij dit steunen. 
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De Bestuurskamer heeft vervolgens kennis genomen van de onderling 
uiteenlopende standpunten van organisaties en .is zich bewust van het 
bestaan van gemeenschappelijke vraagstukken die voor alle betrokken 
ondernemers, inclusief de leden van Nevedi, van belang zijn. De vraag is 
echter of een verdergaande samenwerking gestalte dient te krijgen door 
een bestuurlijke participatie van Nevedi in het productschap. Door 
sommige partijen is immers ook gewezen op de mogelijkheid van een 
gemeenschappelijk lichaam ex artikel 109 van de Wbo ter intensivering 
van de samenwerking. Hoe dit ook zij, de Bestuurskamer stelt vast dat een 
belangrijk deel van de dragende organisaties geen voorstander is van 
bestuurlijke participatie zoals door Nevedi verzocht en dat het noodzake
lijke draagvlak daarvoor dus ontbreekt c.q. in onvoldoende mate aanwezig 
is. De Bestuurskamer is dan ook van mening dat alleen al hierom een 
uitbreiding van de werkingssfeer van het productschap niet aan de orde 
is, en het verzoek van Nevedi niet kan worden gehonoreerd. 

6. Bevoegdheden

In artikel 93, tweede lid, van de Wbo is aangegeven dat het Product
schap Pluimvee en Eieren bevoegd is tot de regeling of nadere regeling 
van een aantal onderwerpen of onderdelen daarvan. Het productschap is 
gerechtigd om een regeling te treffen met betrekking tot de genoemde 
onderwerpen, met uitzondering van onderdeel d: de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden. Dit is geregeld in artikel 6. De onderwerpen waartoe 
de bevoegdheden zich wel uitstrekken zijn: 

a. registratie van ondernemingen en daarin werkzaam personeel, en -
voorzover noodzakelijk voor de vervulling van de taak van het bedrijfs
lichaam - verstrekking van gegevens en inzage in boeken en bescheiden 
en bezichtiging van de onderneming; 

b. de voortbrenging, de afzet, de verdeling en de aanwending van
goederen, waaronder mede begrepen de opslag en de be- en verwerking 
van goederen, en het verlenen van diensten; 

c. bevordering van professionele bedrijfsvoering;
e. onderzoek op sociaal, economisch en technisch terrein;
f. arbeidsmarktvoorzieningen;
g. fondsen en andere instellingen in het belang van de bedrijfsgenoten.

Bevoegdheid als vermeld onder a 
De bevoegdheid genoemd onder a is onmisbaar voor het functioneren 

van een bedrijfslichaam. Op grond van deze bevoegdheid zijn onder meer 
de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 en de 
Verordening Algemene Bepalingen {PPE) 2003 tot stand gekomen. 

Bevoegdheid als vermeld onder b 
Onder deze bevoegdheid wordt mede begrepen de bevordering van de 

gezondheidstoestand, de zuiverheid en de kwaliteit van de pluimveestapel 
alsmede de kwaliteit van pluimveevlees, pluimveevleesproducten, vlees 
en vleesproducten van wild en tamme konijnen, eieren en eiproducten en 
de bevordering van een hygi_ënische bedrijfsvoering. Van de bevoegdheid 
onder b is onder meer gebruik gemaakt in de Verordening Eiproducten 
{PPE) 2003 en de Verordening productie van en handel in broedeieren en 
levend pluimvee (PPE) 2003. 

Bevoegdheid als vermeld onder c 

De bevoegdheid onder c is nodig voor het treffen van regelingen of 
nadere regelingen op het gebied van het borgen van een professionele 
bedrijfsvoering in de pluimvee- en eiersector. Een voorbeeld van het 
treffen van nadere regelingen is het actieplan salmonella. In dat kader zijn 
de volgende verordeningen tot stand gekomen: de Verordening hygiëne-
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voorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 1999 en de Veror
dening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 1999. 

Bevoegdheid als vermeld onder e 
De bevoegdheid onder e heeft als functie het (doen) uitvoeren van 

onderzoek van economische en sociale aard in het belang van de 
bedrijfstak als geheel. Onderzoek betreft bijvoorbeeld de arbeidsomstan
digheden. Een ander voorbeeld betreft onderzoek op het gebied van 
voorlichting en imagocampagnes. Het praktijkonderzoek veehouderij is 
een algemeen onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen in de 
veehouderij. 

Bevoegdheid als vermeld onder f 
Tot deze bevoegdheid behoren bijvoorbeeld activiteiten op het gebied 

van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ondersteuning wordt gegeven aan 
(de verbetering van) de vakopleidingen en training van werknemers in de 
sectoren pluimvee en eieren. Daarnaast wordt getracht het vakgebied 
aantrekkelijk te maken voor potentiële werknemers en leerlingen. 
Hiernaast worden contacten onderhouden met de beroepsopleidingen 
van de sector. 

Bevoegdheid als vermeld onder g 
Ten behoeve van een aantal activiteiten van het productschap zijn op 

basis van verordeningen fondsen ingesteld. Het betreft o.a. de Veror
dening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2003, de Verordening 
gezondheidsfonds (PPE) 2003, de Verordening Fonds voor kwaliteits
verbetering (PPE) 2003 en de Verordening Veeziektefonds (PPE) 2000. 

Subsidieverlening 
De verordeningen vormen tevens een wettelijke basis voor subsidie

verlening. Er worden subsidies verleend voor onderzoek door instanties 
als TNO, het Praktijkonderzoek veehouderij en ID-Lelystad. De uitgevoerde 
projecten houden bijvoorbeeld verband met het gebruik van bedrijfseigen 
vaccins in vleeskuikens tegen salmonella, onderzoek naar een combi
koelsysteem voor pluimvee en alternatieve strooiselsystemen voor 
leghennen. 

7. Rechtspositie medewerkers productschap

Het opnieuw instellen van het Productschap Pluimvee Eieren heeft, 
zoals kan worden afgeleid uit artikel 9 van het instellingsbesluit, geen 
gevolgen voor de betrokken medewerkers in arbeidsrechtelijke en 
rechtspositionele zin. 

ARTIKELEN 

Artikel 5 

Het bestuur van het onderhavige bedrijfslichaam is niet paritair 
samengesteld overeenkomstig artikel 73 Wbo. De bijzondere omstan
digheid, die afwijking van de hoofdregel mogelijk maakt, is het verschil in 
organisatie van ondernemers en werknemers. Aan ondernemerszijde zijn 
de organisatorische verbanden onderscheiden naar de geledingen binnen 
de bedrijfskolom waarop de werkingssfeer van het bedrijfslichaam berust. 
Aan werknemerskant zijn de organisaties niet aan die lijnen gekoppeld; ze 
zijn namelijk beperkter in aantal en een paritaire samenstelling zou een te 
grote personele belasting voor die organisaties opleveren. 
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Artikel 7 

Dit artikel bevat bepalingen over derdenbinding. Van deze bevoegdheid 
is in het verleden middels de Verordening NCO Bestrijding (New castle 
disease) gebruik gemaakt door bij een uitbraak van dierziekte inenting te 
verplichten. 

Artikel 8 

Het Productschap Pluimvee en Eieren kan aan de ondernemingen die 
onder de we·rkingssfeer vallen een heffing opleggen. Deze heffing is veelal 
gerelateerd aan de productie, het aantal gehouden dieren dan wel aan het 
aantal kilo geslacht gewicht. 

Het is mogelijk dat een deel van de op te leggen heffing bestaat uit een 
(basis)bedrag, dat voor alle relevante ondernemingen gelijk is. 

Ter financiering van specifieke doeleinden kan een zogenoemde 
bestemmingsheffing worden vastgesteld. 

Artikel 9 

Op grond van artikel 9 gaan het personeel, de rechten en plichten, 
waaronder die ten opzichte van het personeel, de vermogens
bestanddelern, de archiefbescheiden en de afhandeling van procedures 
over naar het opnieuw ingestelde Productschap Pluimvee en Eieren. Ook 
de door h'et uoude» productschap vastgestelde verordeningen en andere 
besluiten blijven van kracht. Bij de inwerkingtreding van dit besluit verliest 
de verordening van de raad waarbij het oude productschap werd 
ingesteld haar rechtskracht (Artikel XIV, tweede lid van de wet van 3 april 
1999, Stb. 253) 

Artikel 10 

De zittingsperiode van het eerste bestuur eindigt op 1 januari 2006. Ook 
met betrekkirng tot de bestuursleden van diverse andere opnieuw in te 
stellen bedrijrfslichamen van wie de zittingsperiode aanvangt op de datum 
van inwerkingtreding van het desbetreffende instellingsbesluit, is of zal 
worden bepaald dat deze zittingsperiode eindigt op 1 januari 2006. 

Artikel 76, eerste lid van de wet biedt de mogelijkheid om van de 
hoofdregel d.at bestuursleden om de twee jaar aftreden, af te wijken. Door 
middel van dleze afwijking wordt een zekere mate van synchronisatie van 
de zittingsduur van de bestuursleden van de opnieuw ingestelde 
bedrijfslichamen bereikt. Voor leden van de daaropvolgende besturen 
geldt weer de regel dat zij om de twee jaar aftreden. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. J. de Geus 

De Minister van Economische Zaken, 
L. J. Brinkhorst

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
C. P. Veerman
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