Export naar Rusland: onderhoud met de Russische autoriteiten in Berlijn (16/01/14)
De Belgische vleessector, vertegenwoordigd door FEBEV, heeft recent een samenwerking opgezet
met haar Russische evenknie, de North West Meat Association (NMWA). Door deze samenwerking
kan de sector zich beter organiseren om te kunnen voldoen aan de Russische
voedselveiligheidseisen. Een extra monitoring vormt daarbij een bijkomende garantie dat de
producten voldoen aan de Russische normen die soms verschillen van de Europese. Het FAVV heeft
op uitnodiging van de vleessector samen met FEBEV deelgenomen aan een vergadering in Berlijn
waar, naast de Belgische vertegenwoordiging, ook de beroepsfederaties van Frankrijk, Denemarken,
Litouwen, Italië, Nederland en Rusland alsook hun respectievelijke bevoegde autoriteiten aanwezig
waren. De Russische delegatie van de voedselveiligheidsautoriteit Rosselkhoznadzor, voorgezeten
door Dhr. Dankvert, was in grote getale aanwezig. Dit geeft het belang aan dat Rosselkhoznadzor
hecht aan dit initiatief.
Dhr. Dankvert benadrukte het belang van de aanwezigheid van de verschillende overheden. Dhr.
Dankvert benadrukte tevens dat niet enkel de samenwerking met Rusland belangrijk is, maar met de
hele Douane‐Unie (Rusland, Kazachstan, Wit‐Rusland) aangezien de meeste regels op dat niveau
worden vastgelegd. Dit kan wel een vertragend effect hebben op beslissingen. Dhr. Dankvert ziet veel
gezamenlijke standpunten met de EU, zoals de visie op het gebruik van antibiotica en de eraan
verbonden resistentieproblematiek, het gebruik van groeibevorderaars en GGO’s (in tegenstelling
met bijvoorbeeld Brazilië en de Verenigde Staten).
Dhr. Dankvert steunt het initiatief van de beroepssectoren en is van mening dat bedrijven die enkel
het economische aspect voor ogen hebben en niet de voedselveiligheid uitgesloten moeten worden
voor de export naar Rusland. Voedselveiligheid is volgens Dhr. Dankvert primordiaal om te kunnen
exporteren en veel bedrijven hebben dit nog niet begrepen.
Dhr. Nepoklonov heeft vastgesteld dat veel problemen met certificatie van producten voor Rusland
te maken hebben met het feit dat onvoldoende rekening gehouden wordt met de resultaten van de
monitoring. Het is duidelijk gebleken dat Rosselkhoznadzor veel belang hecht aan de monitoring en
het correct omgaan met vastgestelde niet‐conformiteiten. Hij is tevens voorstander van een betere
infodoorstroming met betrekking tot geëxporteerde zendingen (certificaten, laboresultaten, on line).
Hij zou graag nog meer samenwerking zien tussen Rusland en de Europese Commissie om op
internationaal niveau (Codex) de gezamenlijke standpunten (bv. GGO’s) te verdedigen.
Tijdens een bilaterale vergadering met Dhr. Dankvert en Dhr. Nepoklonov heeft het FAVV haar
werking toegelicht en de inspanningen die het FAVV samen met de beroepsfederaties levert om te
garanderen dat het Belgische vlees en productieomstandigheden voldoen aan de Russische normen,
met nadruk op het uitgebreide monitoringsplan en het belang van een correcte opvolging van niet‐
conformiteiten. Er werd tevens gesproken over een mogelijke samenwerking en het delen van
expertise wat betreft maatregelen om antibioticaresistentie tegen te gaan en elektronische
gegevensuitwisseling in het kader van export.
In de marge van het overleg heeft het FAVV met een fytosanitaire expert van Rosselkhoznadzor het
embargo voor Europees aardappelpootgoed besproken. Het FAVV maakt momenteel samen met de
betrokken beroepssector een dossier op om het embargo voor Belgisch pootgoed zo snel mogelijk op
te heffen door de nodige fytosanitaire garanties te bieden aan Rusland.
Het FAVV zal blijven meewerken aan elk initiatief om de export naar de Russische Federatie en bij
uitbreiding naar de Customs Union te vrijwaren, maar altijd rekening houdend met het Europese
beleid ter zake.

