Verklarende woordenlijst
Arbo
ARBeidsOmstandigheden.
BBL
Beroeps Begeleidende Leerweg.
BHV
BedrijfsHulpVerlening.
BLk
Beter Leven keurmerk. Keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming.
BMI
Bayerische MilchIndustrie eG, centrale organisatie van Beierse zuivelondernemingen.
BRC
British Retail Consortium is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers en
omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. De BRC vereist dat een
kwaliteitssysteem aanwezig is, dat HACCP toegepast wordt en dat omgeving,
product, proces en personeel in dit systeem opgenomen zijn.
cao
Collectieve arbeidsovereenkomst.
CBL
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. De branchevereniging voor de supermarktbranche en food service in
Nederland.
CFP
Carbon FootPrint. Een maat voor de uistoot van CO2.
CLM
Centrum voor Landbouw en Milieu Onderzoek en Advies. Een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau.
Codiplan
Op 4 oktober 2006 werd de Vereniging Codiplan opgericht door Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en
Féderation Wallone de l’Agriculture met als doel het beheren van de sectorgids voor de primaire productie.
COV
Centrale Organisatie voor de Vleessector is een organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers
in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor circa 80% van de totale Nederlandse omzet van vlees.
Cradle to cradle
De centrale gedachte van de cradle to cradle (van wieg tot wieg) filosofie, is dat alle
gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in
een ander product.
EHBO
Eerste Hulp Bij Ongelukken
EZ
Ministerie van Economische Zaken. Het voormalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I),
voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV).
FBR
Food & Biobased Research, onderdeel van Wageningen UR.

FCB
Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector
FSC
Forest Stewardship Council.
FTE
FullTime Equivalent.
GD
Gezondheidsdienst voor Dieren.
GMP+
Good Manufacturing Practice, is een productie gerelateerde kwaliteitszorgbenadering. De nadruk ligt hier op
hygiëne in de productiefase. Bedrijven in de diervoedersector kunnen echter ook een stapje verder met behulp
van de GMP+ regeling van het Productschap Diervoeder. Dankzij deze regeling kunnen bedrijven aantoonbaar
waarborgen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan een
aantal bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen.
GRI
Global Reporting Initiative. De international richtlijn voor het rapporteren over duurzaamheid en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
GRSB
Global Roundtable for Sustainable Beef.
GTSKV
Garantiesysteem Tracering SKV (Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector).
GVP
Good Veterinary Practice.
HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points, is een management systeem gericht op voedselveiligheid door
middel van een analyse en controle van biologische, chemische en fysieke gevaren van de productie van
grondstoffen, inkoop en verwerking tot productie, distributie en consumptie van het eindproduct.
HBO
Hoger Beroeps Onderwijs.
IFS
International Food Standard is bedoeld als uniforme controle op de veiligheid van levensmiddelen en het
kwaliteitsniveau van producenten. Hij wordt toegepast op alle productieniveaus die in levensmiddelen worden
verwerkt.
Ik Kies Bewust
Ik Kies Bewust, Nederlandse stichting achter het Ik Kies Bewust-logo (nu: het Vinkje) voor producten die
minder zout, suiker en verzadigde vetten bevatten. Voor kalfsvlees: Het gezonde keuze vinkje.
IKB
Integrale Keten Beheersing, dit zijn systemen die door het Nederlandse bedrijfsleven ontwikkeld zijn om
garanties te kunnen geven over de kwaliteit, herkomst, het dierenwelzijn en manier van produceren van vlees.
ISO 9001
ISO 9001 is een onderdeel van de ISO 9000 serie. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het
kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid
omgaat.
ISO 14001
ISO 14001 is onderdeel van de ISO 14000 serie. De norm wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren.

ISO 22000
De ISO 22000 norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in
de voedselketen.
ISO 17025
ISO 17025 (voluit NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005) beschrijft de eisen voor de competentie van test- en
kalibratielaboratoria.
ISO 51000
ISO 50001 is een krachtig instrument om organisaties te ondersteunen bij het besparen van energie en kosten.
I&R
Identificatie & Registratie. Het doel van de identificatie en registratie (I&R) van dieren is een snelle tracering
van dieren mogelijk te maken. Dit is nodig bij het uitbreken en bestrijden van dierziektes en bij het traceren van
dieren die risico’s vormen voor de volksgezondheid.
Just-in-time
Just-in-time is een kenmerk van een productiesysteem waarbij het juiste product geleverd wordt, precies op het
juiste tijdstip en in het exact benodigde aantal.
KDS
Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector.
KNMvD
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, beroepsvereniging van dierenartsen.
LTO
Land- en Tuinbouw Organisatie, organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en
groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers.
MBO
Middelbaar Beroeps Onderwijs.
MDV
Maatlat Duurzame Veehouderij.
MJA
Meerjarenafspraak.
MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Nevedi
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse
diervoederindustrie.
NVWA
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onderdeel van de rijksoverheid en bewaakt de gezondheid van dieren
en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de
natuurwetgeving.
POP
Persoonlijk OntwikkelingsPlan.
PMO
Preventief Medisch Onderzoek.

PVV
Productschap voor Vee en Vlees, is een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO). Het PVV was een
gespecialiseerde organisatie die, op basis van zijn wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de
sociaaleconomische ontwikkeling van de vee- en vleessector ondersteunde, bij die zaken die niet of niet
voldoende door individuele bedrijven of private organisaties konden worden opgepakt. Is in 2014 opgeheven.
PVE
Productschappen Vee, Vlees en Eieren, is de naam van het gezamenlijke apparaat van twee Nederlandse
productschappen: het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) en het Productschap voor Pluimvee en Eieren
(PPE). Is in 2014 opgeheven.
QLL
Quality system Livestock Logistics is een kwaliteitsregeling die wordt beheerd door Stichting Kwaliteitssysteem
Dierenlogistiek en omvat voorschriften betreffende het transport en verzamelen van landbouwhuisdieren.
Erkenning is in maart 2014 ingetrokken.
QS
QS standaard is van toepassing is op premixen en de productie van diervoeder additieven.
RDA
Raad voor Dierenaangelegenheden, is een raad van onafhankelijke deskundigen die op verzoek van de minister
en staatssecretaris van Economische Zaken en op eigen initiatief complexe, multidisciplinaire vraagstukken op
het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid bespreekt.
RI&E
Risico Inventarisatie en Evaluatie.
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Safety Guard
Safety Guard is een officieel door Lloyds Register Quality Assurance gecertificeerd kwaliteitssysteem, het
Food Safety Supply Chain System. De basis zijn onder andere kritieke controle punten (HACCP) die in en
tussen alle schakels van de kalfsvleesproductieketen van de gehele VanDrie Group keten geïmplementeerd zijn.
SBK
Stichting Brancheorganisatie Kalversector.
SDa
De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, is een onafhankelijk instituut dat richtlijnen vaststelt voor verantwoord
antibioticumgebruik in de dierhouderij.
SKV
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector. Een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de
vleeskalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat
kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen.
SPK
Stichting Promotie Kalfsvlees, geeft voorlichting aan consumenten over de kalfsvleessector, het dierenwelzijn
van kalveren en de kwaliteit van kalfsvlees. De Stichting geeft ook bereidingstips, recepten en voorlichting over
de etikettering op de producten.
TNO
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. TNO is een onafhankelijke
onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke
bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de
economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.
UECBV
European Livestock and Meat Trading Union, is de Europese spreekbuis voor de nationale federaties van
veemarkten, -handelaren, vleeshandelaren, slachthuizen, uitsnijderen en vleesverwerkende bedrijven.

VKI
VoedselKetenInformatie geeft een beeld van de veterinaire voorgeschiedenis van dieren.
VLEP
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie.
VNO-NCW
Een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond. VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij
VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo'n 115.000 ondernemingen vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector.
VUT-regelingen
Regelingen voor Vervroegd UitTreden.
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wageningen UR
Wageningen University & Research centre.
WO
Wetenschappelijk Onderwijs.

