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De discussie tussen de landbouworganisaties, en dus ook Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de slachthui-
zen over de nood aan correct handelen bij slachting en weging op de slachtvloer in runderslachthuizen loopt 
al jaren. Het ABS stak ruim 6 jaar geleden het vuur aan de lont door de flagrante misbruiken die zich toen 
voordeden in de slachthuizen aan de kaak te stellen. De voorbije jaren liep er overleg dat op en af ging, maar 
de laatste maanden is het bilateraal overleg tussen de landbouworganisaties en de federatie van de slachthui-
zen, FEBEV, sterk geïntensifieerd. Uiteindelijk zijn we tot een consensus gekomen die moet bijdragen tot meer 
transparantie in de rundsvleesketen. Dit mondde uiteindelijk uit in de ondertekening van een Interprofessio-
neel Akkoord (IPA). Voor het ABS is dit IPA geen eindpunt, wel integendeel. Wij verwachten dat nu snel heel 
concrete stappen gezet worden op het terrein en dat in een niet-ophoudend overleg, met veel voortschrijdend 

inzicht, gekomen wordt tot een punt waarbij de producenten in alle transparantie een juiste vergoeding gegarandeerd wordt. Alleen zo 
werkt een IPA zoals het hoort te zijn. Het ABS zal daar nauw op toezien en de nodige stappen zetten om dit ook waar te maken. Daarvoor 
zal de werking van de reeds bestaande Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB) versterkt en bijgestuurd worden, 
samen met die van de Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc) van de Universiteit Gent. 

Het IPA bevat verschillende elementen waarvoor het ABS, vaak alleen en soms vechtend tegen windmolens, jarenlang keihard voor 
geijverd heeft. We hebben niet voor niets ons been maandenlang stijf gehouden, zoveel is duidelijk. Onze standvastigheid zorgde er 
voor dat collega’s na verloop van tijd mee aan de kar begonnen te trekken om te komen tot waar we nu staan. Het werk is bijlange niet 
af, dat weet iedereen, maar een interprofessioneel akkoord waarin klaar en duidelijk aangegeven wordt waar iedereen zich moet aan 
houden en dat voor moeilijke punten ook garanties bevat naar de toekomst toe is het resultaat van mooi syndicaal werk, waar ook onze 
betreurde Aloys nog een stuk verdienste aan heeft. We reden de hele rit, spijtig voor hem, niet helemaal samen uit en het laatste jaar 
was het zonder hem, maar hij zou de boodschap nu wel mee uitgedragen hebben, daar zijn we zeker van. 

Het IPA bevat onder meer volgende niet onbelangrijke punten: er wordt op korte termijn een plan van aanpak uitgewerkt om maximaal 
te werken met camerasystemen voor automatische karkasclassificatie. In de regel wordt aanbiedingsvorm 0 gebruikt als standaard. 
Bij afwijkingen op aanbiedingsvorm 0 moet het karkasgewicht correct omgerekend worden in functie van de geldende omrekenings-
factoren. De aanbiedingsvorm is een zeer belangrijk gegeven geweest tijdens de discussies over dit IPA. Ze bepaalt immers op welke 
manier het karkas gewogen wordt en wat er al dan niet verwijderd mag worden. Daar werd te vaak tegen gezondigd, met een financiële 
aderlating voor de leverancier van het dier tot gevolg, de veehouder dus! Voor de uitbetaling van slachtrunderen is nu (eindelijk) een 
modelstandaardfactuur uitgewerkt. De slachthuizen engageren zich bovendien om maximaal binnen de 14 kalenderdagen de veehou-
ders te betalen!

Het werk is bijlange niet af, we vermeldden het reeds eerder. Maar jaren van heen en weer gepalaver en gediscussieer, soms zeer hard 
en lijnrecht tegenover elkaar, mondden nu toch uit in een akkoord dat zijn verdere afhandeling en opvolging moet kennen. Wij zullen 
met het ABS niets op zijn beloop laten, dat moet duidelijk zijn. De situatie in de vleesveehouderij is dermate penibel dat er niemand mag 
gepermitteerd worden buiten de schreef te gaan. Wij zullen het alvast in de gaten houden en alert blijven. 

Blaffende honden bijten wanneer nodig.
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