Verruiming van registratiemogelijkheden voor ‘kleine
hoeveelheden’ pluimvee
Door: Monica Commandeur1 en Ank Zegwaard2, april 2017

Persbericht/ samenvatting
Vanaf heden (april 2017) geldt er een verruiming van de registratiemogelijkheden voor houders
van kleine hoeveelheden pluimvee (Avined). Voor de toekomst van de traditionele biodiversiteit
in de kleindierhouderij (pluimvee, ander gevogelte, konijnen, hazen en knaagdieren) is hiermee
een nieuwe stap gezet, die de mogelijkheden voor de lokale levering van vlees van houders van
‘kleine hoeveelheden’ kleindieren dichterbij brengt. Hoewel er nog vele vragen openblijven, luidt
deze stap een nieuwe fase in voor het perspectief van kleine poeliers en de menukaart van de
restaurants die zich richten op traditionele, lokale producten, zoals de Slow Food chefs Alliantie.
Achtergrond
In september 2014 is in Nederland het EU-beleid doorgevoerd voor de uitzondering op de regels (EU
Verordening 853/2004) voor levering van vlees van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren: pluimvee (in brede
zin, inclusief klein gevogelte), en lagomorfen (konijnen, hazen en enkele soorten knaagdieren):
(www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-veterinairalgemeen/pa-76-beleidsregel-kleine-hoeveelheden-pluimvee-v1).
Deze uitzondering betreft de mogelijkheid voor de rechtstreekse levering, door de producent, van op het
bedrijf geslacht(e) pluimvee en lagomorfen aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die
dergelijk vlees rechtstreeks levert als vers vlees aan de eindverbruiker. Bij de levering door de producent
moet het vlees van deze dieren worden voorzien van een registratie, die tenminste bevat: de
bedrijfslocatie, de slachtdatum en het aantal slachtdieren dat is geleverd aan de eindverbruiker,
respectievelijk de detailhandel.
In samenhang met de overige wet- en regelgeving, die verspreid over diverse verordeningen is vastgelegd,
bleken er enkele onlogische verbanden te bestaan en enkele hiaten open gebleven.
Inmiddels is er een initiatiefgroep ontstaan van belangenbehartigende organisaties samen met de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Gebruikmakend van de flexibiliteit in het
hygiënepakket, die is toegestaan binnen de EU-wet- en regelgeving, zoeken wij naar praktische
oplossingen om een verantwoorde slacht en levering van ‘kleine hoeveelheden’ kleindieren aan lokale
afnemers mogelijk te maken.
Wat wordt verstaan onder ‘levering van vlees van kleine hoeveelheden kleindieren’
Onder de levering van kleine hoeveelheden vlees van pluimvee wordt verstaan het vlees afkomstig van
200 stuks pluimvee per week, met een maximum hoeveelheid vlees afkomstig van 2000 stuks pluimvee
per jaar. Onder de levering van kleine hoeveelheden vlees van lagomorfen wordt verstaan het vlees
afkomstig van 50 dieren per week, met een maximum hoeveelheid vlees afkomstig van 500 dieren per
jaar.
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De kwestie: leveringen zijn alleen mogelijk vanaf geregistreerde houderijlocaties (UBN- verplichting)
Vlees van ‘kleine hoeveelheden dieren’ mag alleen worden geleverd aan derden (inclusief rechtstreekse
levering aan de eindgebruik of de lokale detailhandel of horeca) als de houderijlokatie is geregistreerd. De
dierhouder moet daartoe in bezit zijn van een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN).
Houders van lagomorfen kunnen hun houderijlocatie reeds inschrijven bij de RVO voor het verkrijgen van
een UBN nummer, via het formulier voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren:
https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden. Daarbij is een vakbekwaamheidscertificaat verplicht.
Een van de geconstateerde hiaten was, dat het tot nu toe niet mogelijk was om een UBN nummer te
verkrijgen voor houders van kleine hoeveelheden pluimvee met minder 250 dieren, waarvoor Avined de
registratie verzorgt. Dat probleem is nu opgelost.
Sinds 1 april 2017 kunnen in principe alle pluimveehouders met minder dan 250 stuks pluimvee zich laten
registreren bij Avined met het oog op het laten slachten van hun dieren bij een erkend slachtbedrijf, tegen
een kostendekkende vergoeding die is vastgesteld op € 40 per jaar. Op het registratieformulier moeten de
houderijlocatie en de voor de slacht beoogde categorie worden aangegeven. Binnen enkele dagen zal het
registratieformulier op de website www.avined.nl/thema/ir-0 daartoe worden aangepast. Er komt een
speciale categorie, die een omschrijving krijgt als “kleine gevogeltehouderij” (of woorden van die
strekking). Bij de registratie krijgen deze houders een apart nummer, dat afwijkt van de normale
registratienummers.
Welke stappen zijn nu gezet:
1. De NVWA heeft enkele onduidelijkheden in de interpretatie van de wet- en regelgeving weggenomen.
Die zijn inmiddels aangepast op de website:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/pluimvee/inhoud/regels-zelf-doden-van-pluimvee-buitenslachthuis
2. Het registratiesysteem van Avined staat open voor houders van pluimvee met minder dan 250 dieren.
3. Samen met deskundigen, belangenbehartigende organisaties en de betrokkenen zoekt de NVWA naar
mogelijkheden voor een aanpassing van de tariefstructuur voor de kosten van hygiënecontrole bij
ambachtelijke pluimveeslachterijen (of dit mogelijk is en zo ja onder welke voorwaarden is nog niet
duidelijk);
4. De NVWA zal in de komende tijd met de belangenbehartigende organisaties een overlegtraject
uitzetten om de overige onlogische verbanden en hiaten te inventariseren. Gebruikmakend van de
flexibiliteit in het hygiënepakket die is toegestaan binnen de EU-wet- en regelgeving, zoeken wij
samen naar praktische oplossingen om op hygiënisch verantwoorde wijze de slacht en levering van
kleine hoeveelheden kleindieren in lokale, korte ketens mogelijk te maken.
Belangenbehartigende organisaties
Slow Food Professionals (Expert Biodiversiteit, Presidium Chaamse Pel, Presidium Twentse Landgans, en
Chefs Alliantie); Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) – initiatief ‘Zeldzaam Lekker’; Nederlandse Bond
van Poeliers en Wildhandelaren (NBPB); en vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).

2

