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Nationaal verbond van
pluimveeslachthuizen en
uitsnijderijen vzw

VO ORS T E L L ING
Het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen
en Uitsnijderijen is de beroepsvereniging van
alle zelfstandigen en bedrijfsleiders in de
pluimveevleessector en de konijnenvleessector.
Het NVP werd opgericht op 29 maart 1961. De leden
zijn slachthuizen van pluimvee, konijnen en wild,
uitsnijderijen of groothandelaars in vlees van pluimvee,
konijnen en wild. De leden zijn zowel zelfstandige
ondernemers als KMO-leiders met personeel, kortom
ondernemers die bewust voor het Nationaal Verbond
van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen gekozen
hebben om hun belangen te verdedigen en die
dagelijks de vruchten ervan plukken.

WAT D OE T N V P ?
1 | Netwerking
Kom naar de netwerkactiviteiten van NVP. Dé gelegenheid om op
een spontane manier over zaken te spreken en interessante collega’s en leveranciers te ontmoeten. Er is altijd wel iemand die u
verder kan helpen met uw specifieke vragen, of ze nu van technische
of sectorale aard zijn. En hoe groter uw netwerk, hoe sneller de oplossing voorhanden is!

2 | Helpdesk
Wetten, regels en voorschriften... Onze sector wordt er mee overdonderd. NVP vindt dat correcte informatie en betrouwbaar advies
de basis zijn van elke goede beslissing. Ook voor uw onderneming.
Mail of telefoneer naar het secretariaat van NVP: nvp@sectors.be T 02 274 22 02. Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt
op weg geholpen naar de juiste dienst of oplossing.
U bent altijd welkom met uw: syndicale vragen - vragen over voedselveiligheid - personeelsgebonden kwesties - technische vragen
- vragen van juridische, sociale, economische aard - ... Kortom, alles wat ook maar met uw beroepsactiviteiten te maken heeft. Zoek
uw antwoorden niet op het internet, maar laat u rechtstreeks met
raad en daad bijstaan. We helpen u graag verder en, indien nodig,
verwijzen we u graag door naar de juiste instantie.

3 | Opleidingen en informatiesessies
Een steeds veranderende omgeving vraagt om continue aanpassingen. Daarom organiseert NVP actuele opleidingen en opleidingssessies, gebaseerd op de specifieke vraag er naar. Tegen een betaalbare prijs weet u alles wat u moet weten.
Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding? Vertel het ons via
nvp@sectors.be. Wij zorgen voor de rest.

4 | Stem op sociaal overleg
We schatten dat de zelfstandigen en KMO’s in onze sector meer dan
3.000 mensen te werk stellen. Een stem in het sociaal overleg dringt
zich bijgevolg aan: hoe meer leden NVP telt, hoe meer werkruimte
om uw rechten en belangen met kracht bij te staan.

5 | Lobbywerk
Brussel is het centrum van
Europa. Hier worden alle
wetten gemaakt. NVP wil
een voet tussen de deur
van de wettenmakers. Want
enkel door te anticiperen
in de juiste commissies is
het mogelijk de wetten en
richtlijnen om te buigen in
het voordeel van de ondernemers. Een werk van lange
adem waarin NVP het nodige doet om het u gemakkelijk te maken.
Zo is NVP onder meer vertegenwoordigd in volgende organen: UNIZO, Vlaamse Onderwijsraad, Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO,
OVAM, Prijzencommissie van Deinze, VLAM, FAVV, …

6 | Autocontrolegids
Een “autocontrolegids” is een document dat opgesteld is door de
sectorfederaties en bestemd voor de operatoren van de sector, met
aanwijzingen hoe kan voldaan worden aan de wettelijk opgelegde
vereisten voor hygiëne, voedselveiligheid, traceerbaarheid en andere aspecten van autocontrole en goedgekeurd door het FAVV.
NVP beheert samen met VIP de goedgekeurde Generische Autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en –uitsnijderij en inrichtingen die
gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees op basis van pluimveevlees produceren.

7 | NVP-partners
Via NVP kan u ook nog genieten van een aantal specifieke ledenvoordelen via de NVP-partners, zoals begeleiding bij incasso (Intrum
Justitia) en korting bij aankoop van brandstof (Q8).

