de voorzitter

Maffiose praktijken in de Ardennen
Een ander woord dan “maffia” vond onze federale minister van landbouw Ducarme niet om de wanpraktijken die aan het licht kwamen in het slachthuis van Bastenaken, annexe versnijdzaal en frigo te omschrijven
in de Kamercommissie Volksgezondheid. En gelijk heeft hij, wanneer hij het woord “maffia” gebruikt! Wat er
vastgesteld werd bij de huiszoeking eind februari is werkelijk hallucinant: grootschalige etiketteringsfraude,
vermenging van vlees dat bestemd was voor petfood met vlees voor humane consumptie, onhygiënische
praktijken in de versnijdzaal, niet-biologisch vlees vermengen met en verpakken als biologisch vlees. De
lijst aan inbreuken is lang en leidde terecht tot het intrekken van de erkenning van de versnijdzaal en invriesruimte door het FAVV. Her en der hoor je nu roepen om het ontslag van de leidend ambtenaar van het
Agentschap voor de voedselveiligheid. Minister Ducarme speelde daarop in en wil, net zoals wij, klare wijn
schenken en meer duidelijkheid. De minister vroeg reeds een doorlichting van de controlewerking van het
FAVV in de voorafgaande maanden in het werkgebied van de provinciale controle eenheid van het FAVV in de provincie Luxemburg.
Wij van onze kant stelden ons als landbouworganisatie effectief burgerlijke partij in deze zaak om maximaal de belangen van onze
leden-veehouders te kunnen verdedigen. Belangenverdediging is immers de kern van onze activiteiten en één van de bestaansredenen van onze organisatie! Door die stap te zetten krijgen we ook inzage in het gerechtelijk dossier en zullen we ook conclusies
kunnen trekken over de verantwoordelijkheden in deze stinkende zaak.
Bij de verschillende contacten die er intussen geweest zijn tussen het ABS en de slachthuissector, veehandel, ambtenaren en
ministeriële kabinetten komt één kwestie steeds terug: de versnippering van de controlebevoegdheden in de vleessector en in het
bijzonder in de slachthuiswereld. Na de verschillende staatshervormingen die we kenden zit het goed fout wat betreft de supervisie en coördinatie van de verschillende controlediensten en -opdrachten. Er is door de jaren een opdeling van controleactiviteiten
gemaakt op basis van risicoanalyses die er vanuit gingen dat iedereen in de vleeskolom zich houdt aan de regels. Op zich is daar
niets verkeerd mee, maar vandaag is eens te meer duidelijk dat er veel te weinig gestructureerd te werk wordt gegaan, waardoor
potentiële sjoemelaars steeds wel één of andere mogelijkheid zien om door de mazen van het net te glippen. De gladste paling van
de bende lukte daar blijkbaar al jaren wonderwel in, met de gekende gevolgen.
Het ABS heeft sinds jaar en dag aan de bel getrokken, is met feiten en vaststellingen over wanpraktijken in slachthuizen voor de dag
gekomen en heeft die gerapporteerd aan de bevoegde overheidsdiensten en politici. Het ABS heeft de voorbije jaren steeds weer
gehamerd op de nood aan een effectief ingrijpen van overheidswege om de vastgestelde wanpraktijken aan te pakken en zware
sancties op te leggen. Steeds weer hebben we bij interprofessioneel overleg en in bilaterale contacten met slachthuizen, federaties
en andere betrokkenen gewaarschuwd voor en gewezen op wat waar verkeerd liep. Nooit kregen we een écht luisterend oor. Onze
opmerkingen werden van tafel geveegd als zijnde te gering in aantal om op door te gaan. Vandaag worden al onze opmerkingen
van toentertijd plots wél sereius genomen en kan het niet snel genoeg gaan.
Het stemt tot nadenken over wie waar wat te zeggen heeft en over de linken die achter de schermen liggen. Een vaststelling die
niet alleen bij ons gemaakt wordt...
Eén ding is duidelijk: de veehouder kan en mag niet langer de speelbal en melkkoe zijn van andere spelers in de keten. De tussenschakels en eindschakels, de distributiesector, moeten ook hun verantwoordelijkheid inzien en daar ook naar handelen bij prijsonderhandelingen. Een correcte verloning voor een slachtrijp dier begint bij het correct functioneren van slachthuizen en alles wat
daarrond hangt. Interprofessioneel kan je al heel wat regelen en die ambitie hebben we ook uitgesproken in het Interprofessioneel
Akkoord Transparantie met de slachthuisfederatie. Maar ook wanneer dat er zal zijn is een gecoördineerd toezicht over alle beleidsdomeinen en –niveaus heen cruciaal. De bevoegdheid daarvoor zit best op het allerhoogste niveau in ons land, bij de federale
regering, waar alle competenties over de regiogrenzen heen gebundeld moeten worden. Onze Vlaamse administratie slaagt er
immers ook nog steeds niet in om de gladde jongens in de pas te laten lopen.
Nu is het écht genoeg geweest, de stal moet uitgemest worden.
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