
Uitnodiging! 

Seminar Ketenborging 
Ondernemers, overheid én dienstverleners in gesprek over borging kwaliteit, veiligheid en 
integriteit in de vlees- en aanverwante ketens 

Datum: 27 juni 2017 
Tijd: 12:30 uur tot 17:00  
Locatie: Hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53, Den Haag 

De paardenvleesaffaire heeft 4 jaar geleden Europa doen opschrikken en doen beseffen dat, 
hoewel het voedsel in Europa en zeker in Nederland nog nooit zo veilig is geweest, de complexiteit 
van de voedselproductieketen dermate is dat fraude op de loer ligt. En fraude brengt risico’s voor 
de voedselveiligheid met zich mee, en is natuurlijk ook een aanslag op de reputatie van de 
voedselproductie- en levensmiddelenindustrie. De Taskforce Voedselvertrouwen, een 
samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, heeft acties geformuleerd die ondernemers en 
overheid konden helpen fraude onder controle te krijgen. 

De afgelopen periode hebben enkele van die acties tot resultaten geleid die bij kunnen dragen aan 
de borging van de veiligheid en integriteit van ons voedsel. Zoals kwaliteitssystemen die strengere 
criteria hebben geïmplementeerd en geaccepteerd zijn door de NVWA, een gedragscode voor de 
gehele levensmiddelensector, en een onderzoek naar het effect van het gebruik van merken 
(‘branches’) in de vers vlees sector. 

De aanpak van fraude is niet een taak van alleen de overheid of alleen het bedrijfsleven. Hier ligt 
een verantwoordelijkheid en een taak voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de 
productie van en handel in voedsel. Niet alleen de producenten, handel en retail, maar, naast de 
overheid, ook dienstverleners, onderzoekers en andere partijen.  

Doel van de middag 

Het doel van deze middag is om als ondernemers met elkaar, met de overheid en met de 
dienstverleners en andere partijen in gesprek te gaan over het borgen van de veiligheid, kwaliteit 
en integriteit van de producten en de productieketen, en specifiek over de drie instrumenten die uit 
de Taskforce Voedselvertrouwen zijn voortgekomen om die borging te ondersteunen. Wat kunnen 
deze instrumenten voor u betekenen, hoe kunnen u en uw zakenpartners optimaal gebruik maken 
van deze instrumenten en wat zouden ze nog meer kunnen of moeten kunnen? Waar zouden we 
met deze instrumenten daar toe willen, wat missen we nog? 
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Van: Vion
Aan:
Onderwerp: Uitnodiging Vion-event
Datum: woensdag 13 september 2017 09:00:56

Het versterken van de keten in het
hart van de Nederlandse
melkveehouderij

Wanneer

18 oktober 2017 van 11:00 – 15:30 uur

Waar

Dairy Campus
Boksumerdyk 11
9084 AA Goutum

Geachte ,
Van 9 tot en met 19 oktober is het Dutch Agri Food Week (DAFW).
Tijdens DAFW worden in Nederland evenementen rondom voedsel,
voedselinnovatie en voedselproductie georganiseerd.

Op woensdag 18 oktober 2017 organiseert Vion bij de Dairy Campus
in Leeuwarden een evenement om samen met ketenpartners in
gesprek te gaan over de versterking van de keten in het hart van de
Nederlandse melkveehouderij.

Vion bouwt nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Wij zijn trots en vinden het een aanwinst om het bedrijf ook in deze
regio, het centrum van de Nederlandse melkveehouderij, te kunnen
vestigen. Ons streven naar duurzame ketens voor de markt die korter
zijn en daarmee de transparantie, voedselveiligheid en kwaliteit
verbeteren krijgt hiermee een nieuwe stimulans. Samen met onze
ketenpartners willen we werken aan duurzame en herleidbare
vleesconcepten, zoals waddenvlees, weiderundvlees en biologisch
rundvlees.

Gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking

Het produceren van gezond voedsel voor een groeiende
wereldbevolking is één van de grootste wereldwijde uitdagingen van
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de komende decennia. Thema's zoals dierenwelzijn, transparantie, 

voedselveiligheid, traceerbaarheid, productintegriteit, milieu-impact 

en volksgezondheid spelen hierin een grote rol. Thema's waar we 

aan moeten blijven werken en waar we op moeten blijven innoveren. 

Hiervoor is samenwerking in de keten essentieel. 

Programma 

11 :00 Ontvangst 

12:00 Start programma met bijdragen van onder andere: 

11>-:2.e 1 

10.2.e 1 

10.2.e 1 

10.2.e 1 
13:30 Barbecue-lunch en de gelegenheid om met elkaar in gesprek 

te gaan 

Wij ontvangen u op woensdag 18 oktober graag als onze gast. 

Met vriendelijke groet, 
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Klik hier om u uit te schrijven 



Van: 

Aan: 

Onderwerp: 

Datum: 

Ter info 
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Legionella bij VION 

maandag 18 december 2017 15:56:12 
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10.2.e 
10.2.e 

Ik werd zojuist gebeld door slachterij VION naar aanleiding van een persbericht van de GGD dat uitgegaan 
was, over legionellabesmettingen bij mensen in Boxtel. Het blijkt dat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van 
de slachterij van VION in Boxtel gezorgd heeft voor een groot aantal besmettingen met legionella in Boxtel. 
Het is een relatief nieuw waterzuiveringsproces, en dit probleem deed zich voor het eerst voor, aldus fü:2 

-VION 10.2.e . VION besteedt dit uit aan Brabant Water (dochterbedrijf Hydro-business 
om precies te zijn), en die zijn hier in principe voor verantv.•oordelijk. De omgevingsdienst doet de controles, 
dus niet de NVW A. GGD en RIVM zijn wel betrokken. Het raakt ons dus in principe niet direct. Overigens zijn 
er in NL nog een tiental van dit somt installaties. Legionella kan vrij ernstige longaandoeningen bij mensen 
veroorzaken, er is echter niemand overleden. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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>>> Hoi  

 Groet. 
>>>
>>> ik lees dit ook net. Sta er ook van te kijken welke details ze hebben. Ze hebben bij ons vragen gesteld
op grond van bericht in Leeuwarder Courant waar wij geen medewerking aan hebben verleend. 

. Ten aanzien van de rechtelijke stappen, daar zijn wij
nu niet mee bezig. We hebben ons wel eind april juridisch laten adviseren maar dat heb destijds ook aan jullie
gemeld. Verder is daar niets meer gebeurd. Vion stuurt momenteel op het weer goed draaiend krijgen van
Leeuwarden niets anders. Gr  
>>>
>>> Dank je . Ik wil dat van je geloven, maar dat neemt niet weg dat het me verbaast dat anderen dan een
paar mensen bij jullie en ons over gegevens over afkeuringspercentages beschikken. Die hebben wij niet met
externen gedeeld. Wij hebben daar niks bij te winnen. Er moet toch iemand loslippig zijn geweest. Maar goed,
laten we hopen dat het hierbij blijft. Prettige avond. 
>>>
>>>  we kunnen niet uitsluiten dat handelaren rond Leeuwarden ook deze details kennen afkeuringen waren
daar de laatste twee maanden talk of the town en ze kunnen het ook zien. Ik heb (onze communicatie
dame) nog gebeld. Ze had wel heel rxpliciete vragen van De Boerderij gehad maar het standaard antwoord
gegeven..  
>>>
>>> Wij kregen ook gedetailleerde vragen. Voor de beantwoording ervan zijn koppelingen van allerlei
bestanden nodig van verschillende organisaties. Bijvoorbeeld van de classificatie van de runderen, de registratie
van diergeneesmiddelen, de melkkwaliteit en de keuringsresultaten. Ook wilde hij keuringsgegevens van
Nederlandse dieren die in het buitenland worden geslacht. En geanonimiseerde keuringsresultaten per
dierenarts. Wij hebben aangegeven welke gegevens we verzamelen, welke daarvan al dan niet openbaar zijn en
wat we doen om uniformiteit te waarborgen. Hij dreigde tot slot met een WOB-verzoek als we niet voor
vanmiddag 13:00 uur alle gevraagde gegevens aanleverden. Gr. 
>>>

10.2.e

11.110.2.e

10.2.e

10.2 e

10.2.e

10 2 e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.1.c
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3. Verdeling van het aantal bemerkingen per rund
Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het aantal geregistreerde slachtbevindingen
per rund. Dit onder voorbehoud van de aanname die ik in de aanvang van dit document be-
schrijf (‘afwezigheid in database betekent geen slachtbevinding’). 

.

Als je kijkt naar de verdeling van het aantal geregistreerde bevindingen onder de koeien mét 
een bevinding, dan zijn dat er minder in aantal in Tilburg dan in Leeuwarden. Bijvoorbeeld, in 

 van de dieren met een bevinding  
 (zie figuur hieronder). 

Wat opvallend is (voor mij althans) inde slachtbevindingen, is dat in  
 

Zie ook file ‘Verg KDS bevindingen leeuw_tilb.xlsx’. 
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4. Gewichtsverdelingen binnen SEUROP klasse
Er is geen verschil in verdelingen van geslacht gewicht, niet per klasse en niet overall. Ook is
er geen noemenswaardig verschil in het percentage runderen dat binnen een bepaalde klasse
valt.

Onderstaande figuren geven de gewichtsverdeling per SEUROP klassen P-, P0, P+ en O weer 
per slachterij.
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5. Cat2 classificatie
Van de  runderen 

 In Leeuwarden 
 In onderstaande figuur staat de onderverdeling

van de AM-bevindingen weergegeven:
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6. Slachtbevindingen
Onderstaande figuur geeft de verdeling van KDS-registraties weer voor de SEUROP klasse P-.
In Leeuwarden  te worden geconstateerd, al ontbreken voor Til-
burg nog de gegevens van de afgekeurde runderen.  Gezien het aantal afgekeurde runderen in
Tilburg kan het percentage . Ter vergelijking (voor zover die opgaat): 
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Onderstaand figuur geeft het percentage weer van runderen met de betreffende (op de x-as) 
bevinding voor 4 verschillende SEUROP klassen. Met name 

  

7. Analyses gestratificeerd naar dierenarts
Deze analyse is gebaseerd op de data van de VOS-lijsten van Leeuwarden en Tilburg, waarbij

 De analyse beperkt zich tot de dagen
waarop een enkele dierenarts de VOS-lijst heeft geparafeerd, of maximaal één bevinding door
een andere dierenarts is geparafeerd. Er zijn op beide vestigingen 
geslacht op dagen dat meerdere dierenartsen hebben geparafeerd. De aantallen door KDS

 die zijn geclassificeerd 
 zijn vervolgens geteld.

 In Leeuwarden wordt van de 
 Op 

basis van 
n, waarmee het percentage totaal afgekeurde runderen 

 

Leeuwarden     Tilburg

10.1.c

10.1.c
10.1.c

10.1.c

10.1.c 10.1.c

10.1.c

10.1.c
10.1.c

10.1.c



Pagina 11 van 11 

10.1.c























Please keep in mind our natural resources. Don't print this email if it is not necessary.





Please keep in mind our natural resources. Don't print this email if it is not
necessary.







Afspraak met  (VION 
Food) 

Aanleiding 
Op 7 november staat een gesprek gepland tussen  en  en  

van VION Food over de opzet van de Board. Helaas is  

de eerste bijeenkomst op 11 november verhinderd vanwege de presentatie van de nieuwe strategie 

van VION Food aan de Top200 van VION Food. Om die reden kan er ook geen vervanger gestuurd 

worden. Daarom bespreken ze hun inzet graag op 7 november met . 

Board 
Over de board heeft  inmiddels een schriftelijke voorbereiding gekregen van  en op 

basis van de input vanuit de verschillende bedrijven (deadline 4 november) zal  eind deze week 

opnieuw een update ontvangen in afstemming met . De volgende bedrijven hebben zich 

aangemeld: 

Bedrijf CEO (of vervanger) 
ma 11/11 tussen 
18.00 en 20.30 u Opmerking 

Friesland Campina  √ 

 vervangt  
eenmalig. heeft benadrukt de 
volgende keren zelf aanwezig te zijn. 

Vion Food  verhinderd 7 november afspraak  

A-Ware  √ 

COSUN  √ 

Rabobank  √ 

 spreekt 5 november op directie event 
Rabo 

Agrifirm  √ 

ForFarmers  √ 

Bayer  √ 

Dierenbescherming  √ 

Natuur en Milieu  √ 

IPO BACVP  verhinderd 

Afgesproken met  
(ambtelijk) dat IPO deze keer verstek laat 
gaan 

LTO NL  verhinderd 
LNV heeft LTO gevraagd of  
als vervanger aanwezig kan zijn 

AH  verhinderd 

Plus Retail  √ 

Triodos  √

19a
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*Van de 17 gevraagde partijen heeft er zich eentje teruggetrokken ( ), eentje

niet gereageerd  en zijn er vier verhinderd, die allen hebben aangegeven graag

betrokken te blijven bij het vervolg. Er zijn dus – buiten LNV gerekend – 11 partijen aanwezig op 11

november.

Eerste adviseurs 
Bij elk van de bedrijven hebben we een ‘eerste adviseur’ onder de CEO benaderd die samen met ons 

de voorbereiding doet. In het geval van VION Food is  benaderd. Deze personen hebben 

allemaal op 30 oktober een voorbereidende notitie ontvangen en met verzoek om reactie (deadline 4 

november). Op basis daarvan zal een belronde plaatsvinden. 

Gesprekonderwerpen over de Board 
- Welke thema’s moeten er volgens VION Food aan de orde komen?

- Wie moet welke rol pakken (denk o.a. aan de rol van voorzitter)?

- Hoe kijkt VION aan tegen de positie van LNV in dezen?

- Welke werkwijze stellen zij voor?

Ter achtergrond: een vergelijkbaar gesprek tussen  en  

 leverde een levendig gesprek op.  vond dat LNV stevig de regie mag 

pakken en een inhoudelijke agenda op tafel mag leggen. Tegelijk wezen ze erop dat heldere 

afspraken over wie doet wat en wie pakt welke verantwoordelijkheid de komende tijd cruciaal is. Een 

sterke organisatie onder de CEO’s maakt dit mogelijk volgens hen. Een organisatie waar LNV aan kan 

bijdragen, maar waar ook vanuit de bedrijven inzet op moet komen.  

NVWA en stelsel van keuring 
Daarnaast willen  en  ook graag informeel overleggen over mogelijke vervolgstappen ten 

aanzien van het stelsel van keuring. In de bijlagen zijn een aantal factsheets bijgevoegd over de 

recente stand van zaken en een voorbereiding op een gesprek met KDS op 4 november waar 

dezelfde inhoud aan de orde was (en  bij aanwezig was).  

Advies 
Het advies is één iemand vanuit LNV (bijvoorbeeld programmateam realisatie LNV visie) bij het 

gesprek te hebben over de Board, aangezien VION Food ook met twee personen komt.  
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