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Sector zwaar getroffen bij Brexit
De impact van een harde Brexit zou groot zijn.
De kosten voor de export naar Groot-Brittannië
stijgen in dat geval door hoge importtarieven, extra
veterinaire controles en hogere transportkosten.
Die stijging leidt tot een exportdaling van 84 procent
voor rundvlees, 48 procent voor varkensvlees en 76
procent voor lamsvlees.
Dat blijkt uit een rapport van de Europese organisatie voor de vleessector UECBV. De organisatie,
waarvan ook het Nederlandse COV lid is, heeft een
studie laten uitvoeren om in kaart te brengen wat
de gevolgen zijn als Groot-Brittannië op 29 maart
2019 uit de EU stapt. Als er dan nog geen overeenkomst is gesloten, verlaat het land ook de interne markt en de douane-unie. De handel tussen
Groot-Brittannië en de EU zal dan zwaar worden
verstoord. De handel stort in en de prijzen dalen

sterk met tot gevolg verlies van minstens 32.000
banen in de hele EU.
De vleessector wordt volgens het rapport bij een
harde Brexit getroffen door hoge tarieven van
gemiddeld bijna 50 procent en voor sommige
producten zelfs meer dan 100 procent. De prijzen
van rundvlees zullen structureel dalen met meer
dan 8 procent en van varkensvlees met ruim 7
procent. Volgens het onderzoek wordt door de
extra veterinaire inspecties vooral het MKB in de
vleessector getroffen. Ook de handel in vers vlees
wordt geschaad omdat de geavanceerde just-intime logistieke systemen worden ondergraven. Om
de schade te beperken bevelen de onderzoekers
een lange transitieperiode aan. Het is wenselijk dat
de regelgeving in de EU en Groot-Brittannië zoveel
mogelijk blijven overeenkomen.
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“De mensen die als eerste voedingsmiddelen gingen produceren, waren
waarschijnlijk niet bekend met termen als ‘ecologisch’ en ‘duurzaam’ – ze
deden dat gewoon.” Aan het woord is Katharina Hamma, Chief Operating
Officer van Koelnmesse tijdens de persconferentie die in Parma werd
gehouden voor Anuga FoodTec 2018.
ls voorbeeld nam zij de productie van Parmaham, dat tot
stand komt door alleen maar zout en lucht toe te voegen.
Dat betekent volgens haar vanzelfsprekend niet dat bedrijven niet hoeven te investeren in technologische ontwikkelingen.
Ook bij de productie van Parmaham wordt gebruik gemaakt van
moderne technologie om het ingrediënt ‘lucht’ met de juiste temperatuur en luchtvochtigheid te optimaliseren. Maar het karakter van
het eindproduct staat voorop, aldus Hamma.

Groot, groter

Vion wint transparantieprijs
Vion heeft voor zijn MVO-verslag 2016 de Kristalprijs 2017 gewonnen.
Het bedrijf was de snelste stijger van Nederland op de Transparantiebenchmark. Vion is met een stijging van 90 punten ten opzichte
van vorig jaar geklommen van de 204e naar de 112e positie op de
Transparantiebenchmark. CEO Vion Francis Kint: “Het is een erkenning
voor ons werk, onze durf en onze prestaties en een enorme stimulans voor de sector.” De jury sprak haar waardering erover uit dat Vion
met het publiceren van een MVO-verslag kiest voor openheid. Juist
in een bedrijfstak die kritisch door de maatschappij wordt gevolgd,
is transparantie niet altijd vanzelfsprekend, maar des te meer van
belang, aldus de jury.

koelnmesse

‘Resource efficiency’
thema Anuga FoodTec
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De Groene Weg lanceert EKO-code

Biologische slagerijketen De Groene Weg lanceert per 1 januari 2018
een EKO-code voor haar varkensvleesketen. Daarmee geeft De Groene Weg invulling aan nieuwe eisen van het EKO-keurmerk.
Stichting EKO-keurmerk baseert met ingang van 1 januari 2018 het
EKO-keurmerk op de vier principes van de internationale overkoepelende
biologische beweging IFOAM: Eerlijkheid, Zorg, Gezondheid en Ecologie.
Daarbij heeft de stichting twaalf themagebieden geformuleerd, van
waaruit het EKO-keurmerk vorm krijgt. Op deze thema’s moeten door de
deelnemers aan het EKO-keurmerk stappen worden gezet.
“Met de EKO-code geeft De Groene Weg samen met haar leveranciers verregaand invulling aan de twaalf thema gebieden”, zegt
manager Allard Bakker van De Groene Weg. “Met de EKO-code kan
elke De Groene Weg-leverancier zichzelf – via een EKO-code maatlat –
op deze gebieden scoren. Uitgangspunt is dat de leveranciers jaarlijks
minimaal twee doelen stellen, die zij moeten behalen om het jaar
erna een hogere score op de maatlat te krijgen. Dit zorgt voor een
jaarlijkse verdere verduurzaming van de biologische varkensvleesketen van De Groene Weg.” Vanaf januari kunnen alle leveranciers
hun maatlat digitaal invullen via de website www.eko-code.nl.
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In maart 2018 wordt Anuga FoodTec georganiseerd, wereldwijd
één van de grootste beurzen op het gebied van de technologie bij
de productie van eten en drinken. Exposanten tonen hun innovaties binnen alle stappen van het proces, van ontwikkeling tot data
processing, automatisering en veiligheid tot verpakken. Ook kan de
bezoeker terecht voor nieuws op het gebied van biotechnologie,
milieutechnologie, kwaliteitsmanagement, industrie 4.0 en koel- en

vriestechnologie. Logistiek, transport en opslag hebben een ook
een plaats op de beursvloer.
In 2015 presenteerden bijna 1500 exposanten tijdens Anuga FoodTec
hun producten en diensten. De beursorganisatie verwacht dat er in
2018 200 meer zijn, waaronder voor het eerst paviljoens uit Egypte
en Nieuw-Zeeland. Meer dan de helft van de exposanten komt van
buiten Duitsland. Dat geldt ook voor de bezoekers. Met het toevoegen van hal 10.2 komt de beursvloer uit op 140.000 vierkante meter,
vergelijkbaar met 20 voetbalvelden.

Vleesindustrie snel groeiend
Na de zuivelindustrie is de vleesindustrie de snelst groeiende
categorie op Anuga FoodTec. Exposanten voor de meat&co-lezer
zijn vooral te vinden in hal 6 en 9. Het thema van Anuga FoodTec
2018 is Resource Efficiency. De openingsconferentie, diverse rondleidingen en fora zijn opgebouwd rondom dit thema.
Meer info www.anugafoodtec.com

Anuga FoodTec
De beurs Anuga FoodTec wordt elke drie jaar in Keulen
gehouden. De eerstvolgende beurs is van 20 tot en met 23
maart 2018. De organisatie verwacht circa 1700 exposanten uit meer dan 50 landen en een bezoekersaantal dat de
45.000 bezoekers uit 2015 zal overtreffen.
Er is een uitgebreid lezingenprogramma. Op 20 maart vindt
Automation and Data Processing in Meat Production plaats.
Aan het woord komen sprekers van universiteiten, maar
ook van Handtmann, Vemag en CSB-System.
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