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Betreft: Kosten vleeskeuring 
 
 
Geachte mevrouw Dijksma, 
 
Deze week heeft u aangekondigd dat u de controles en het toezicht op vlees niet langer aan de vleessector 
zelf overlaat. Dit overheidstoezicht zal mogelijk leiden tot hogere kosten bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit. Deze kosten mogen wat ons betreft niet op het bord van de boeren belanden. 

 
Veehouders hebben vanaf het begin nadrukkelijk afstand genomen van de incidentele fraudezaken in de 
vleessector. Wij vinden het onacceptabel dat er gesjoemeld wordt met voedsel. De consument moet erop 
kunnen vertrouwen dat zijn voedsel veilig is en dat wat er op een etiket staat, ook daadwerkelijk op zijn bord 
ligt. 
 
Boeren zijn echter géén vleesverwerkers. Onze taak en zorg is dieren te houden in een gezonde, 
hoogwaardige, diervriendelijke en duurzame omgeving, met oog voor mens en maatschappij. En dat doen 
onze veehouders volgens de strenge geldende Europese en Nederlandse regels.  
 
Onze invloed op de kwaliteit van het product houdt evenwel op als de dieren de stal hebben verlaten. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat wij het zeer belangrijk vinden dat ná het primaire proces het vlees zorgvuldig 
wordt verwerkt, zodat aan alle eisen voor wat betreft voedselveiligheid en traceerbaarheid wordt voldaan.  
 
De eventuele meerkosten die door de NVWA moeten worden gemaakt voor overheidstoezicht en -controles 
op het zorgvuldig verwerken en verpakken van vlees, mogen dan ook niet op het bord van de boeren 
worden gelegd. Kunt u ons dit toezeggen? 
 
Veehouders zijn dit jaar al extra belast door de verhoging van de tarieven bij de NVWA als gevolg van de 
herinrichting en uitbreiding van de NVWA. Alle eventuele extra kosten die voor deze nieuwe voorstellen 
moeten worden gemaakt, dienen ons inziens bij de verantwoordelijken óf, desnoods via een verhoging van 
de vleesprijs in de supermarkten, bij de afnemers terecht te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Ingrid Jansen, voorzitter NVV  Maarten Rooijakkers, voorzitter LTO varkenshouderij 
 
 
 
 
 
Gert-Jan Oplaat, voorzitter NVP Annet van den Akker, Dagelijks Bestuur NAJK 
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