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Afzet producten gevaccineerde dieren blijft
hindernis bij bestrijding besmettelijke dierziekten

test
De afzet van producten van gevaccineerde dieren, zoals vlees en melk, is de grootste
hindernis op de weg naar een andere bestrijding van besmettelijke dierziektes zoals
mond- en klauwzeer en varkenspest. Dit blijkt uit een oproep die een brede coalitie van
maatschappelijke organisaties in Nederland en België doet aan de vooravond van een
grote EU-conferentie in Brussel over de aanpak van dierziekten en de financiering van
bestrijdingsmethoden.
De oproep in de vorm van een verklaring is een initiatief van LTO Nederland - waar de
Belgische Boerenbond zich bij heeft aangesloten – waar zich in enkele dagen maar liefst
ruim dertig grote en kleine organisaties achter hebben geschaard*. Hun gezamenlijke doel
is om bij de bestrijding van een besmettelijke dierziekte het nodeloos doden van gezonde
dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doel is binnen bereik nu eerder dan voorheen
dieren rond een uitbraak zullen worden gevaccineerd.
In de verklaring aan de Europese Commissie en de Nederlandse regering (nu nog
voorzitter in de Europese Unie), maken de organisaties duidelijk dat er méér moet
gebeuren dan alleen ruimte bieden om bij een ziekte-uitbraak te kunnen vaccineren. De
eerder dit jaar aangepaste ziektebestrijding zal pas blijken te werken als internationaal
handelsbelemmeringen worden weggenomen en producten van gevaccineerde dieren,
zoals vlees en melk, op normale wijze kunnen worden afgezet.
Als de huidige, internationale beperkingen voor de afzet van vlees en zuivel van geënte
dieren blijven bestaan, zal het nodeloos doden van gezonde dieren bij ziekte-uitbraken
vrijwel zeker gewoon doorgaan. Immers, veehouders hebben geen andere keuze als over
deze afzet geen afspraken worden gemaakt. Als de verwerkende industrie niet afneemt,
komen het risico én de schade alleen op het bordje van de veehouders terecht.
LTO is in eigen land, maar ook internationaal al enkele jaren actief met een lobby om de
overheden, het bedrijfsleven en de betrokken maatschappelijke organisaties op hetzelfde
spoor te krijgen. Als alle partijen het eens worden en besluiten tot nauwe samenwerking
bij de preventie en bestrijding van dierziekten én een gezamenlijke oplossing treffen voor
de financiële gevolgen van een ziekte, dan behoren de beelden van het massaal doden
van gezonde dieren tot het verleden.
Het risico van nieuwe uitbraken van besmettelijke dierziekten neemt toe. Mensen gaan
steeds meer reizen en de wereldhandel in landbouwproducten en dieren groeit nog
steeds. De kosten van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte worden in de EU
gezamenlijk door bedrijfsleven en samenleving (overheid) gedragen.
Bij een uitbraak van een dierziekte zullen de verantwoordelijke autoriteiten in een gebied
hun gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit houdt in dat alle maatregelen
erop gericht dienen te zijn, dat de gevolgschade voor alle economische dragers van het
landelijk gebied (zoals de recreatiesector, horeca en het overige midden- en kleinbedrijf)
wordt gecompenseerd c.q. zo beperkt mogelijk blijft. Dit kan bijvoorbeeld door
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gebiedsafsluitingen te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Vaccinatie kan
hieraan bijdragen. Met vaccinatie kunnen ook dierentuindieren, unieke populaties en
dieren van unieke rassen worden gespaard.
Noot voor de redactie: de tekst van de verklaring is aan dit persbericht toegevoegd en is ook te
vinden op de site van LTO Nederland (www.lto.nl).

*Namen van de organisaties die de verklaring steunen:
VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland (waaronder de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders,
LTO Noord i.o., LLTB en ZLTO), Boerenbond (België), Dierenbescherming, Federatie Nederlandse
Levensmiddelenindustrie (FNLI), Koninklijke Horeca Nederland, RECRON, Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse
Vakbond van Varkenshouders (NVV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond
Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
(CBL), Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,
Vrouwen van Nu, CUMELA Nederland, European Livestock Alliance, Biologica, Stichting Natuur en Milieu, De
Landschappen, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Stichting Kinderboerderijen Nederland,
Vereniging van medewerkers van kinderboerderijen, Werkgroep Landbouw & Armoede (WLA), Stichting Ent
Europa, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Vereniging van liefhebbers van park- en sierwatervogels
‘AVIORNIS’ Nederland, Nederlandse Bond van Hoender- en Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders
(NHDB), Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en de Stichting Levend Erfgoed (België).
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Gemeenschappelijke verklaring van ruim 30 maatschappelijke organisaties in Nederland
en België, gericht aan de Europese Commissie en de Nederlandse regering in verband
met de EU-conferentie over een verantwoorde bestrijding van besmettelijke dierziekten.
Den Haag, Brussel
14 december 2004

Oproep van brede coalitie aan vooravond van EU-conferentie

Einde aan doden van gezonde
Dieren voor dierziektebestrijding
Aan de vooravond van een grote EU-conferentie over dierziekten roepen de
onderstaande organisaties de Europese Commissie en de Nederlandse regering (op
dit moment voorzitter van de EU) op om met behulp van vaccinatie het nodeloos
doden van gezonde dieren bij een dierziekteuitbraak zo veel mogelijk te beperken.
Zeer besmettelijke dierziekten ontwrichten het maatschappelijke leven. Indien de
huidige beperkingen voor de afzet van vlees en zuivel van geënte dieren blijven
bestaan, zal dat helaas zo blijven. De organisaties roepen de overheden, het
bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld op tot nauwe samenwerking bij
de preventie en bestrijding van dierziekten en bij het oplossen van de financiële
gevolgen voor alle betrokkenen bij een crisis.
Op 15 en 16 december aanstaande vindt in Brussel een Europese discussie plaats over
de bestrijding van besmettelijke dierziekten, zoals mond- en klauwzeer (MKZ), klassieke
varkenspest (KVP) en vogelpest. Het gaat dan onder andere over hoe besmettelijke
dierziekten bestreden moeten worden en over de financiering van de
bestrijdingsmethoden.
Door de globalisering gaan grenzen open: mensen gaan steeds meer reizen en de
wereldhandel in landbouwproducten en dieren groeit. Hierdoor neemt het risico van
nieuwe uitbraken van besmettelijke dierziekten toe. De bestrijdingskosten van
besmettelijke dierziekten worden in de EU gezamenlijk door bedrijfsleven en maatschappij
(overheid) gedragen. Wij zullen met elkaar moeten komen tot een systeem van efficiënte,
betaalbare en maatschappelijk en ethisch verantwoorde bestrijding van deze ziekten, waar
we in de (nabije) toekomst ongetwijfeld opnieuw mee geconfronteerd zullen worden.
De onderstaande organisaties vinden dat de verantwoordelijke autoriteiten alles in het
werk moeten stellen om het nodeloos doden van gezonde dieren tijdens een uitbraak te
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voorkomen. Met behulp van vaccinatie kan dit doel bij uitbraken van MKZ en KVP bereikt
worden. Ruimingen zullen zo veel mogelijk beperkt moeten blijven. Voorts zal
daadkrachtig moeten worden overgegaan tot vaccinatie in de omtrek van besmette dieren
en verdachte bedrijven om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De
bestrijding van dierziekten moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. De
gevaccineerde, gezonde dieren moeten niet, zoals voorheen het geval was, alsnog
worden vernietigd, maar zullen de voor productiedieren normale levensloop moeten
kunnen volgen.
De preventie en bestrijding van vogelpest kent nog vele onduidelijkheden en vraagt meer
onderzoek.
De inzet van de verantwoordelijke autoriteiten dient er op gericht te zijn, dat de
gevolgschade voor alle economische dragers van het landelijk gebied (zoals de
recreatiesector, horeca en het overige midden- en kleinbedrijf) wordt gecompenseerd c.q.
zo beperkt mogelijk blijft door gebiedsafsluitingen te voorkomen of zo kort mogelijk te
laten duren. Vaccinatie kan hier mogelijk een bijdrage leveren. Met vaccinatie kunnen ook
dierentuindieren, unieke populaties en dieren van unieke rassen worden gespaard.
De verwerkende industrie gaat er van uit dat een onbelemmerde afzet van producten van
gevaccineerde dieren zowel binnen als buiten de EU geregeld is. Dit is echter tot op
heden nog niet het geval en kan de belangrijkste reden worden voor het mislukken van de
dierziektebestrijding. Om dat te voorkomen zullen overheid en bedrijfsleven nauw moeten
samenwerken om tot accepteerbare oplossingen te komen.
Vlees- en zuivelproducten van ingeënte dieren zijn volkomen veilig voor consumptie. Dit is
onlangs nog bevestigd door de Office International des Epizooties (OIE). De Europese
supermarkten verenigd in EuroCommerce (waaronder het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel) hebben verklaard dat er geen technische en wetenschappelijke
aanleiding is om producten van gevaccineerde dieren te weren. Producten dienen wel
traceerbaar te zijn, maar consumentenlabeling is, ook volgens de Europese
consumentenbond (BEUC, waaronder de Consumentenbond), niet nodig. Dat is ook
logisch, omdat de EU volop rundvlees importeert uit Zuid-Amerika, waar runderen worden
ingeënt tegen MKZ. Bovendien moet niet vergeten worden, dat ook in vele EU-landen
(waaronder Nederland en België) vaccinaties tegen MKZ en KVP 10 jaar geleden nog
standaard uitgevoerd werden.
Naast het dier is ook de eigenaar van het dier belangrijk, hier moet voldoende oog voor
zijn bij een dierziektecrisis. Belangrijk zijn hierbij: respect voor de getroffenen, goed
kunnen luisteren, een minimum aan bureaucratie, eenduidige en duidelijke voorlichting.
Het opheffen van handelsbelemmeringen voor producten van gevaccineerde dieren
binnen de Europese Unie en daarbuiten zal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan
stopzetting van het nodeloos doden van gezonde dieren bij een dierziekteuitbraak en
daarmee ook veel maatschappelijk leed kunnen voorkomen.
Einde verklaring
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