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WOORD VAN
DE VOORZITTER
Niemand is gebaat bij stilstand of achteruitgang. In het dagelijks
leven wil iedereen vooruit, verbeteringen doorvoeren. Dat
hoort ook bij het hebben van een gezonde ambitie. Waar een
vereniging een dynamische sector vertegenwoordigt in een
concurrerende markt, is aanpak, vooruitgang en vernieuwing
geen sinecure. Maar, het zijn de ondernemers die de sector
maken. Ondernemers, die hun bedrijfsvoering steeds verder
willen optimaliseren. Bijvoorbeeld door verbeteringen in
de bedrijfsvoering, het doorvoeren van verduurzaming en/
of verbeterde voorzieningen voor dierenwelzijn, optimalisatie
van diergezondheid of toegenomen productkwaliteit. Er is een
gezonde drive om het beter te willen doen dan ieder concurrerend
land en wij voelen ons als sector geroepen om voortdurend te
verbeteren. De voorbeelden zijn eindeloos en zo ook de inzet.

“

De vooruitstrevende
inzet van onze
pluimveevlees
sector, waarin
volop geïnvesteerd
en geïnnoveerd
wordt, is iets
om dagelijks
trots op te zijn.

“

GERT-JAN OPLAAT
VOORZITTER NEPLUVI

Wat mij trots maakt is dat in de pluimveevleessector toch niet slechts
het individuele vooruitstreven prevaleert en zelfs niet alleen de
successen op bedrijfsniveau, maar dat de verbondenheid met de
gehele sector zo diep geworteld zit dat het willen optimaliseren van
dagelijkse processen waar het gaat om dierenwelzijn, diergezondheid,
voedselveiligheid, milieu en efficiency daadwerkelijk een
sectoraangelegenheid is. Bij iedere stap die we zetten lopen we er niet
alleen drie voor op de rest van de wereld, maar denken wij ook alweer
aan een volgende. Het is een sector die mij dagelijks trots maakt om
hem te mogen vertegenwoordigen, en die trots wil ik met u delen.
In 2018 heeft NEPLUVI zich niet alleen ingezet om nieuwe
verbeterpunten en kwaliteitsslagen door te voeren, maar heeft zij
ook nieuwe plannen gemaakt om deze breder te uiten. We laten
zien hoe we het doen, hoe de sector gericht is op de duurzame
productie van kip, voor wie we werken en waarom kip een veilige,
gezonde en verantwoorde keuze is in ieders dagelijkse behoefte.
NEPLUVI stimuleert de voortdurende vernieuwingen in de sector
en stemt daar concreet haar beleid en activiteiten op af. Uiteindelijk
willen wij het vooral goed doen voor onze samenleving, die wensen

heeft en eisen stelt aan de productie van kip, wat de nodige
flexibiliteit van de bedrijfsvoering vraagt. De leden van NEPLUVI
beantwoorden deze marktvraag in ruime zin. We zien ook een vraag
naar alternatieve consumptiepatronen ontstaan bij mensen die
steeds verder af zijn komen te staan van het productieproces, maar
er wel van alles over horen. Mensen die zoeken naar alternatieven,
omdat zij feitelijk niet goed weten of pluimveevlees eten wel goed
voor het lichaam is, dan wel omdat het ons milieu zou kunnen
schaden. Het aan de consument verschaffen van juiste, feitelijke
informatie is een taak die NEPLUVI zeer serieus neemt.
Het houden van dieren brengt een zorgplicht met zich mee en hoewel
onze leden niet zelf dieren houden, willen wij gezamenlijk met de
hele sector bijdragen aan pluimvee dat op de best mogelijke wijze
is gehouden en geproduceerd. Dat doen wij door het voorkomen
van dierziektes, het garanderen van dierenwelzijn en het reduceren
van de impact op het milieu, door zorgvuldig te produceren. Dat
is niet alleen vakmanschap, maar vooral toegepaste wetenschap
en het anticiperen op verandering. Voor NEPLUVI zijn dat geen
bedreigingen, maar kansen. Wereldwijd groeit de vraag naar dierlijke
eiwitten en het kwalitatief hoogwaardige pluimveevlees dat Nederland
produceert blijft in het buitenland niet onopgemerkt. Nederland
oogst wereldwijd lof over de hoge standaarden die zij hanteert en
eisen die zij stelt aan het dierenwelzijn, de lage CO2 footprint en de
hoge mate van voedselveiligheid van ons product. Het vergt weinig
lenigheid van geest te begrijpen dat de koppositie van Nederland
als hoogwaardige pluimveevleesproducent extra afzetmarkten doet
genereren. Onze inzet wordt daarmee beloond. Wij zijn blij dat we
in goede samenwerking met sectorgenoten, de NVWA en de politiek
vooruit hebben kunnen kijken en dat diverse ontwikkelingen in
2018 vorm hebben gekregen. In dit jaarverslag beschrijven wij deze
ontwikkelingen en we kijken graag met u uit naar nieuwe kansen.
Gert-Jan Oplaat, voorzitter

In 2018 heeft NEPLUVI zich niet alleen ingezet om nieuwe verbeterpunten en
kwaliteitsslagen door te voeren, maar heeft zij ook nieuwe plannen gemaakt
om deze breder te uiten. We laten zien hoe we het doen, hoe de sector gericht
is op de duurzame productie van kip, voor wie we werken en waarom kip
een veilige, gezonde en verantwoorde keuze is in ieders dagelijkse behoefte.
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DE ROL VAN NEPLUVI
NEPLUVI is de brancheorganisatie voor de pluimveeverwerkende bedrijven. De leden zijn pluimveeslachterijen, bedrijven die pluimveevlees
verwerken en/of bewerken, handelaren in slachtpluimvee, handelaren in pluimveevlees en koel- en vrieshuizen. Naast deze groep heeft NEPLUVI
enkele geassocieerde leden die actief zijn in de periferie rond de pluimveevleessector, zoals machinefabrikanten. De aangesloten leden verrichten
gezamenlijk meer dan 99,9% van de slachtingen in Nederland en zijn goed voor meer dan 85% van de verdere verwerkingen van pluimveevlees.
Belangenbehartiging
De sector waarin de leden opereren is continue in ontwikkeling. Om die reden behartigt NEPLUVI de belangen van haar leden op uiteenlopende
onderwerpen. Zo is zij actief waar het gaat om onderwerpen als dierenwelzijn, dierziektepreventie, voedselveiligheid en -kwaliteit, milieu,
export en sociale aangelegenheden. In het kader van deze verschillende thema’s nemen de medewerkers en leden van NEPLUVI deel aan
diverse overleggen met onder andere ministeries, Kamerleden, onderzoeksinstellingen, NVWA en belangenorganisaties. NEPLUVI is tevens
vertegenwoordiger van de sector richting de media en stelt zich op als actieve spreekbuis van de sector middels een eigen communicatiecampagne
gericht op het delen van informatie over de wijze van produceren van kip en daarmee het verbeteren van het imago van de vleeskuikensector.
NEPLUVI werkt zowel binnen de Nederlandse pluimveevleessector als in Europees- en internationaal verband samen met brancheorganisaties in
andere landen. NEPLUVI is lid van AVEC, de Europese overkoepelende brancheorganisatie, die zich inhoudelijk inzet voor de pluimveevleessector
en een groot deel van de gezamenlijke communicatie richting de Europese Commissie op zich neemt. Ook is NEPLUVI lid van de International
Poultry Council (IPC) om op wereldniveau ontwikkelingen te kunnen stimuleren en zaken te kunnen afstemmen. Ook gezamenlijk voldoen
wij aan een steeds hoger niveau van eisen en wensen uit de samenleving, maar er bestaan wel faseverschillen tussen de verschillende landen.
In onderstaand overzicht staat een korte toelichting van de vertegenwoordigingsstructuur van de pluimveesector in Nederland.
Vertegenwoordigers van de sector
Naast NEPLUVI zijn er al vele jaren ook diverse andere brancheorganisaties actief binnen de sector. De Nederlandse Vakbond
Pluimveehouders (NVP) en LTO-NOP behartigen de belangen van de primaire sector. De kuikenbroederijen en fokkerijbedrijven
worden vertegenwoordigd door de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK). De eierhandelaren worden vertegenwoordigd
door de Algemene Vereniging van Eierhandelaren (Anevei). NEPLUVI heeft intensief contact met al deze organisaties om de
belangen van de pluimveesector als geheel zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen en zo effectief mogelijk te behartigen.
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PLUIMNED

OVONED

AVINED

NEPLUVI werkt samen met LTO-NOP, NVP
en COBK in PLUIMNED verband.
PLUIMNED behartigt de belangen van de
pluimveevleessector. Zij fungeert als
overlegplatform en beheerder van
IKB-Kip, het kwaliteitsschema voor de gehele
pluimveevleessector. PLUIMNED faciliteert
wetenschappelijk onderzoek
voor de pluimveevleessector.

OVONED behartigt de belangen
van de eiersector. OVONED is een
samenwerkingsverband van LTO-NOP,
NVP, Anevei en COBK. OVONED
beheert IKB-Ei, het kwaliteitszorgsysteem
voor de productie van eieren.

AVINED is een organisatie waarin de gehele
pluimveesector is vertegenwoordigd. AVINED
vervult een rol als overlegplatform voor de
sector en als spreekbuis en contactplatform
richting de overheid. Daarnaast beheert
AVINED enkele belangrijke nationale
databases, zoals de antibioticaregistraties en
het KIP-systeem waarin alle primaire bedrijven
verplicht geregistreerd staan. Bij een uitbraak
van een bestrijdingsplichtige dierziekte is
AVINED, voor de overheid, het
eerste aanspreekpunt.
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HET SLACHTPROCES
1. ONTVANGEN EN SLACHTEN
•

De vrachtwagens arriveren bij het slachthuis. De dieren worden
vervolgens, zonder ze uit de containers te halen waarin ze vervoerd
worden opgevangen in speciaal hiervoor ingerichte wachtruimtes met
vaak blauw licht. Daarbij kunnen de kippen niet veel zien en blijven ze

rustig. In deze ruimtes worden zij door de NVWA geïnspecteerd en
komen de dieren verder tot rust.
• Voor het slachten wordt het pluimvee verdoofd. In Nederlandse pluim-

2. REINIGING EN VERWIJDEREN
VAN DE INGEWANDEN
• Bloed, veren en koppen worden
verwijderd na het verdoven en doden
door verbloeden. Nadat de ingewanden zijn verwijderd worden deze
tegelijkertijd met het bijbehorende
karkas ter keuring aangeboden.

veeslachterijen worden twee typen verdoving toegepast: het toedienen
van stroom middels een waterbad of de zogenaamde CAS verdoving
(verdoving met CO2). De verdoofde dieren worden vervolgens geslacht.

4. VERWERKING EN VOORBEREIDING

3. KEURING & KOELEN

• Het goedgegekeurde en gekoelde vlees is klaar voor verdere verwerking.
Het kan hierbij meerdere bestemmingen krijgen:
1. De slachter snijdt het vlees verder naar wens; bijvoorbeeld in ﬁlets en
drumsticks.
2. In de uitsnijderij wordt het vlees verder naar wens versneden. Sommige
slachterijen hebben een eigen uitsnijderij verbonden aan de slachterij.
Anderen leveren het vlees aan gespecialiseerde uitsnijderijen.
3. Ook het restvlees op uitgebeende karkassen (separatorvlees genoemd)
krijgt een nuttige bestemming. Hier worden bijvoorbeeld snacks zoals
kipnuggets van gemaakt. Door elk product van de kip te verwaarden kan
gesteld worden dat kip een uiterst duurzaam product is.

•

Oﬃciële vleeskeurders bekijken onder
toezicht van de NVWA ieder geslacht dier

om deze goed te keuren voor humane
consumptie.
• De keurder verwijdert afgekeurde dieren.
• Nadat de kip goed is gereinigd, wordt het
gekoeld tot maximaal 4 graden Celcius.

5. VERPAKKEN EN VERZENDEN
•

Tot slot wordt het product verpakt en gaat het naar
haar eindbestemming. Dat kan de retail, horeca,
foodservicebedrijven of slagers zijn. Ruim 19% van het
vlees wordt geëxporteerd naar derde landen.

De Nederlandse pluimveeverwerkende
industrie doet er alles aan om duurzaam,
zorgvuldig en veilig te produceren. Zo kunt
u altijd genieten van een veilig stukje kip.
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“

“

Met de verdere daling van het
antibioticagebruik zijn we gekomen
tot een pluimveesector waarbij
geen gebruik de standaard is
en gebruik de uitzondering.

PETER POORTINGA
VICEVOORZITTER

MIJLPALEN 2018
De pluimveevleessector is een dynamische sector die wordt gekenmerkt door haar continue drang om zichzelf te
blijven verbeteren en mee te gaan met de tijd. Dit resulteert in een sector die innovatief en duurzaam is. Hierdoor is de
Nederlandse sector ook op mondiaal niveau toonaangevend. Ook in 2018 zijn er weer belangrijke stappen gezet.

Antibiotica gebruik verder gedaald

Dierenwelzijn verder verbeterd

Hoewel recente publicaties erop wijzen dat het antibioticagebruik
in de pluimveesector een niet van belang zijnde factor is voor
antibioticaresistentie bij de mens, heeft de Nederlandse
pluimveesector haar verantwoordelijkheid genomen door het
gebruik van antibiotica over de laatste jaren enorm te reduceren.
In navolging van de sterke daling van het antibioticagebruik
in de afgelopen jaren, is in 2018 een reductie van 3,45%
bewerkstelligd ten opzichte van 2017. Het gebruik van antibiotica
is hiermee sinds 2009 met meer dan 74% gedaald.

Nederlandse kippen worden gehouden volgens strenge normen
die, in toenemende mate, in Europese en nationale wetgeving zijn
vastgelegd. Daarnaast worden er aanvullende eisen gesteld middels
bedrijfseigen normen, bepaalde concepten, en in bovenwettelijke
kwaliteitssystemen, zoals IKB. De afgelopen jaren zijn er diverse
ontwikkelingen geweest die hebben bijgedragen aan een verbeterd
dierenwelzijn; het houden van steeds meer kippen volgens alternatieve
concepten en ontwikkelingen in voorliggende schakels. Een voorbeeld
van het laatste is het aanbieden van water en voer direct na het
uitkomen van de kuikens op de broederij. Een ontwikkeling die in een
aangepaste vorm ook op de pluimveebedrijven wordt toegepast en
waarbij, in dat geval, voorgebroede eieren naar het pluimveebedrijf
gebracht worden. Uit in 2018 verricht onderzoek concludeert
Wageningen University & Research dan ook dat het dierenwelzijn van
kippen in Nederland de afgelopen jaren wederom verder is verbeterd.

Kip wordt steeds duurzamer
Het is bekend dat kippen, zeker in vergelijking met andere dieren,
weinig voer nodig hebben om dit om te zetten in vlees. Hierdoor is
voor de productie van kip ook weinig landbouwareaal nodig. Dit
vertaalt zich in een CO₂ footprint voor kip die gunstiger is dan de CO₂
footprint van allerlei andere vleessoorten. Sterker nog, kip kan zich
meten met de CO₂ footprint van diverse vegetarische producten die
op vlees moeten lijken en scoort bijvoorbeeld veel beter als het gaat
om vegetarische producten op basis van zuivel.

De pluimveevleessector is een dynamische
sector die wordt gekenmerkt door haar
continue drang om zichzelf te blijven
verbeteren en mee te gaan met de tijd.
10
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Leden van NEPLUVI nemen deel aan de Meerjarenafspraak EnergieEfficiency; MJA-3. Door deel te nemen aan deze (met de overheid
gemaakte) afspraken conformeren de vleesverwerkende bedrijven
zich aan een jaarlijkse energiebesparing van enkele procenten.
Deze besparingsdoelen zijn de afgelopen jaren ook behaald en
uit de door de bedrijven ingediende energiebesparingsplannen
blijkt dat de vleesverwerkende sector in 2018 nog eens ruim
3% energie gaat besparen. Op het moment van schrijven zijn
nog geen cijfers verkregen over wat de behaalde besparing in
2018 is geweest. Het is al wel duidelijk dat de al bereikte 35%
besparing op CO₂ uitstoot sinds 1990 verder zal gaan oplopen.

International Poultry Council vergadert
in Nederland
Het mondiale platform voor de pluimveesector, International
Poultry Council, heeft haar voorjaarscongres van 2018 in
Nederland gehouden. Tijdens diverse lezingen, vanuit onder
andere het ministerie van LNV, werd de koploperspositie van de
Nederlandse pluimveesector duidelijk. NEPLUVI is verheugd
dat zij haar steentje heeft kunnen bijdragen om de gunstige
beeldvorming voor het mondiale gezelschap vorm te geven.

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie
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OVERZICHT PRODUCTIE
PLUIMVEESLACHTERIJEN

Overzicht productie vleeskuikenslachterijen
< 20.000 ton

Productiecijfers 2018
(geslacht gewicht)

KemperKip B.V.

Uden

Van der Linden Poultry Products B.V.

Panningen

20.000 – 50.000 ton

GRONINGEN

FRIESLAND

DRENTHE

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V.

Leek

Frisia Food B.V.

Haulerwijk

Pluimveeverwerking Jan van Ee

Stroe

Pluimveeslachterij C. van Miert B.V.

Breukelen

Mieki Hunsel B.V.

Hunsel

50.000 – 80.000 ton
Van den Bor Pluimveeslachterij B.V.

Nijkerkerveen

> 80.000 ton

NOORD-HOLLAND
FLEVOLAND

UTRECHT

OVERIJSSEL

Storteboom Fresh B.V.

Putten

Storteboom Kornhorn B.V.

Kornhorn

Plukon

Dedemsvaart

Plukon

Blokker

Plukon

Goor

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen

Nunspeet

Exportslachterij Clazing B.V.

Zevenhuizen

Esbro B.V.

Wehl

GELDERLAND

ZUID-HOLLAND

NOORD-BRABANT

Overige pluimveeslachterijen

ZEELAND

< 20.000 ton
LIMBURG

LIMBURG
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W. van der Meer en Zonen B.V.

Dronrijp

Tomassen Duck-To B.V.

Ermelo

20.000 – 50.000 ton
Pluimveeslachterij G.P. Remkes B.V.

Epe
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ARNO DEKKERS
SECRETARIS

Dierenwelzijn is een grote
verantwoordelijkheid voor de gehele
industrie en die verantwoordelijkheid
nemen wij ook. We zijn hier
transparant in en doen het maximale
om te blijven verbeteren.

“

“
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ZORGVULDIGE PRODUCTIE

Wetgeving
Sinds enige tijd monitort en publiceert de NVWA over de nalevingsresultaten
van Nederlandse pluimveeslachterijen. Hoewel NEPLUVI geen tegenstander is
van het publiceren van resultaten, heeft zij wel moeite met de wijze waarop deze
nalevingsresultaten in 2018 tot stand zijn gekomen. De resultaten zijn namelijk slechts
op enkele metingen gebaseerd, waardoor een minieme tekortkoming (bijvoorbeeld
een klepje van een container dat in eerste instantie niet open ging) al tot een algehele
negatieve beoordeling kan leiden. De NVWA wil de cijfers in de toekomst anders tot
stand laten komen en dat zal tot zuiverdere cijfers leiden. Ondanks deze wijze, waarbij
dergelijke minimale punten als tekortkoming worden geteld, kan uit de beschikbare
nalevingsresultaten worden gesteld dat de Nederlandse pluimveeslachterijen het
goed doen. Op diverse gemeten processtappen scoren de slachterijen minimaal een
rapportcijfer 8, wat ten opzichte van het afgelopen jaar een verbetering betekent.

Dierenwelzijn

In zijn algemeenheid kan de pluimveesector stellen dat het welzijn van de dieren centraal staat, al vanaf het moment dat ze uit het ei
komen tot en met de slacht. De sector innoveert ook op dit punt continu en er worden vele ontwikkelingen doorgevoerd die bijdragen
aan een verdere ontwikkeling en betere borging van het dierenwelzijn. Voorbeelden die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld de toename
van het aantal uitgekomen eendagskuikens die direct beschikking hebben over voer en water, het groeiend aantal dieren dat is
gehouden conform een marktconcept met een plus op dierenwelzijn, en het opleiden van de vang- en laadploegmedewerkers.

Uit de beschikbare
nalevingsresultaten kan worden
gesteld dat de Nederlandse
pluimveeslachterijen
het goed doen.

De slachterijen hebben in 2018 verder gewerkt aan het beschikbaar stellen van camerabeelden
aan de NVWA. Dit heeft tot doel om de borging van het dierenwelzijn verder vorm te geven.
In eerste instantie heeft een pilot plaatsgevonden bij enkele bedrijven om ervaring op te
doen. Geconcludeerd kan worden dat er in de totale pilotperiode geen noemenswaardige
incidenten zijn waargenomen. Eind 2018 is samen met de NVWA besloten dat de NVWA
toegang kan krijgen tot de beschikbare beelden op de slachterijen die betrekking hebben
op de processtappen met levende dieren. Dit proces zal in 2019 verder vorm krijgen.
Een ander onderwerp waar de sector, ook in 2018, continue aandacht voor heeft is de
borging van het welzijn tijdens transport. Ook, en zelfs met name, wanneer dit transport
plaatsvindt op dagen met extreme hitte. Individuele slachterijen werken al lange tijd
met protocollen die voorzien in de wijze waarop het transport in dit geval vorm wordt
gegeven. In de protocollen zijn tal van voorbeelden van maatregelen opgenomen die het
dierenwelzijn tijdens transport op dergelijke dagen borgen. Hierbij kan gedacht worden aan
het plaatsen van ventilatoren bij het vangen- en laden van pluimvee, het verlagen van de
bezettingsdichtheid in de containers en het laten rijden van de vrachtwagens tot het moment
kort voor de slacht (zodat de dieren hierbij continu van ventilatiewind zijn voorzien). Een
sector breed protocol voorziet in een beschrijving van alle maatregelen die worden genomen.
Het niet laden en slachten op het moment van de dag waarop de hitte het grootst
is, is een andere optie die toegepast kan worden. NEPLUVI heeft aangegeven zich
te willen verplichten tot het niet laden van pluimvee als het 35 graden of warmer
is, zodra zeker is dat er ook toezicht geleverd wordt op alternatieve tijden; zeer
vroeg of in het weekend. De huidige systematiek is gebaseerd op vrijwilligheid
van toezichthouders en slachterijpersoneel en heeft tot nu toe (soms was er
wat extra overtuigingskracht nodig om het toezicht te regelen) gewerkt.
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GERTJAN TOMASSEN
BESTUURSLID

“

Het welzijn van
alle Pekingeenden
voor de
Nederlandse slacht
wordt constant
geoptimaliseerd
door altijd maximale
bewegingsvrijheid
te bieden in
ruime stallen met
dagelijks vers stro
en gecontroleerde
ventilatie. Daarnaast
wordt zowel
het vangen als
transport uitsluitend
nog verzorgd
door speciaal
daarvoor opgeleide
medewerkers.

“

Op het gebied van dierenwelzijn zijn de laatste jaren forse stappen gemaakt. Fabrikanten in de keten hebben diverse
verbeteringen doorgevoerd om het dierenwelzijn te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek van de WUR heeft bevestigd
dat het dierenwelzijn in de pluimveevleessector de laatste jaren verder is verbeterd. Daarnaast heeft de sector ingespeeld op
de maatschappelijke vraag om meer pluimvee te produceren dat is gehouden overeenkomstig alternatieve concepten.
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“

Alleen dieren die ziek zijn worden behandeld
om te herstellen. Er zijn daarnaast strenge
regels voor de tijd die vleeskuikenhouders
moeten wachten tussen het geven van
antibiotica en het moment dat dieren naar
de slacht gaan. Deze wachttijd zorgt ervoor
dat er op het moment van slachten geen
risico’s voor de voedselveiligheid meer zijn.

GERT VAN DEN BOR
PENNINGMEESTER

“

Het houden van
dieren brengt een
zorgplicht met zich
mee en daar wordt
in Nederland veel
werk van gemaakt.

Diergezondheid
Het houden van dieren brengt een zorgplicht met zich mee en daar wordt in Nederland veel werk van gemaakt. Pluimveehouders willen
ziektes zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen zij zo zorgvuldig mogelijk en op basis van hun vakmanschap. Hierbij wordt goed ingespeeld
op verandering van inzicht. Het gebruik van antibiotica om ziekte vroegtijdig de kop in te drukken past niet meer in die zorgvuldige
benadering, wat heeft geresulteerd in een zeer sterke reductie van het gebruik van antibiotica. Ziekte uitbraken moeten voorkomen worden
door goede managementmaatregelen om aan de ene kant de weerstand van de dieren te optimaliseren en aan de andere kant om insleep
van ziektekiemen te voorkomen. Het laatste geldt zeker voor de besmettelijke bestrijdingsplichtige dierziekten. Niet snel antibiotica
toedienen kan wel een geringe extra sterfte tot gevolg hebben. Desondanks heeft dit in de praktijk niet tot grote problemen geleid.

Bestrijdingsplichtige dierziekten
Uitbraken van besmettelijke bestrijdingsplichtige dierziekten zijn
zeer schadelijk. Niet alleen kost het de pluimveebedrijven handenvol
geld (met name door de kosten voor de bestrijding waaraan de
pluimveehouders verplicht moeten bijdragen en door vervolgschade
bij leegstand e.d.), maar ook kost het de pluimveeverwerkende
bedrijven veel geld door de schade die veroorzaakt wordt door
belemmering van de afzet van pluimveevlees door het sluiten
van exportmarkten. Dergelijke uitbraken passen al helemaal niet
bij de zorg die pluimveehouders voor hun dieren hebben en
maatschappelijk is er altijd veel kritiek op zaken die gerelateerd
zijn aan een effectieve bestrijding van dergelijke ziekten.
Begin 2018 bestond er nog een ophokplicht die in 2017 was
ingesteld op het moment dat de dreiging van een uitbraak van
vogelgriep (vogelpest of aviaire influenza) groot was. Het is bekend
dat pluimvee op bedrijven met een buitenuitloop meer risico loopt
en dat de toename van uitloopbedrijven eigenlijk een ongewenste
ontwikkeling is. Dat terwijl de markt er, met name in de legsector,
wel om vraagt, vanuit de gedachte dat het juist beter zou zijn voor
het dierenwelzijn. In 2017 zijn er diverse uitbraken geweest waarbij
het virus afkomstig bleek te zijn van de wilde vogelpopulatie. Op
8 januari 2018 werd het laatste gebied Biddinghuizen opgeheven.
In januari 2018 is er nog wel AI gevonden bij hobbydieren, medio
2018 bij enkele wilde vogels en in december bij een hobbyvogel
in een winkel. De bevindingen later in het jaar bij de wilde vogels
en de hobbydieren hebben beperkte gevolgen voor de export
gehad. Slechts een enkel land heeft daardoor beperkingen voor de
invoer uit Nederland opgelegd. Eind 2018 is er niet opnieuw een
ophokplicht ingesteld toen de vogeltrek in het najaar weer op gang
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kwam. Dat besluit was gebaseerd op de inschatting van de dreiging
door deskundigen. Gelukkig is er toen ook geen uitbraak geweest.
NEPLUVI is voorstander van het instellen van een preventieve
ophokplicht in de perioden met een hoger risico en beschouwt het
toenemen van de vogelmigratie als zodanig. Voor de legsector is
het van belang dat een ophokplicht niet te lang duurt, omdat de
afzet van vrije uitloopeieren en daarmee de prijs die ervoor betaald
wordt anders gevaar loopt. Dat is een gevolg van de definiëring
in regelgeving en het daar op inspelen door de handelspartijen,
hetgeen vervolgens een reden voor de legpluimveehouderij
en de eierhandel is om eerder tegen het instellen van een
ophokplicht te zijn en daarmee een groter risico te lopen.
Vanwege de grote gevolgen van uitbraken voor de primaire bedrijven
en de verwerkers van pluimveevlees (vanwege de hoge kosten voor de
bestrijding respectievelijk door handelsbelemmeringen) is er door de
sector in samenwerking met de overheid en de Dierenbescherming
gewerkt aan een “Roadmap strategische aanpak vogelgriep”. Diverse
deskundigen zijn uitgenodigd hieraan mee te werken en hebben dat ook
gedaan. Het doel was om te komen tot aanbevelingen om het risico op
uitbraken met hoog pathogene vogelgriep te verkleinen. De Roadmap
is begin 2019 uitgebracht. De actiepunten worden, voor zover ze al
niet in gang gezet zijn om geen tijd te verliezen, verder uitgewerkt.
In Nederland is de bestrijding van New Castle Disease (NCD
of pseudovogelpest) zeer stevig geïmplementeerd. Toen er een
uitbraak bij hobbydieren in België was zijn in Nederland extra
maatregelen genomen om het risico nog verder te verkleinen.
Ook in 2018 heeft Nederland geen uitbraak van NCD gehad.
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie
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Gezond pluimvee

WYTZE VAN DER MEER
BESTUURSLID

“

Nederlandse
pluimveeslachterijen
laten samen
dagelijks zien dat
slachten wel degelijk
diervriendelijk kan.
Wij nemen vele
bovenwettelijke
maatregelen om het
dierwelzijn optimaal
te borgen. Gelukkig
zie ik in de praktijk
dat elke Nederlandse
pluimveeslachterij
dat zeer bewust doet.

“
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Naast de bestrijdingsplichtige dierziekten zijn
er nog andere dierziekten die van belang zijn
voor de pluimveevleessector. Die worden
wel samengevat als de “bedrijfsgebonden
dierziekten”. Een belangrijke verandering in
de benadering van deze dierziekten is dat
er een basale wijziging heeft opgetreden
in het gebruik van antibiotica (AB). Vanuit
de One Health gedachte is het gebruik van
AB gewijzigd van een beleid dat was gericht
op het direct ingrijpen bij verschijnselen en
het daarmee voorkomen van een ziekteuitbraak, naar een beleid waarbij AB alleen
worden ingezet als het echt nodig is en dan
liefst de AB die het minst relevant zijn in
de humane gezondheidszorg. Dat beleid
heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen.
Het AB gebruik in de vleeskuikenhouderij
is daardoor in 2018 ten opzichte van het
referentiejaar 2009 met meer dan 74%
afgenomen. Door deze ontwikkeling is de
kans op het vinden van multiresistente
bacteriën ook kleiner geworden en
daarmee ook de kans op overdracht van
dergelijke resistentie naar voor de mens
relevante kiemen. Hoewel de relevantie
van de aanwezigheid van multiresistente
kiemen in de vleeskuikenhouderij op grond
van meer onderzoek veel minder is dan
aanvankelijk werd betoogd, is dat geen
reden voor de sector om niet door te gaan
op de ingeslagen weg. De sector blijft verder
werken aan methodes om het gebruik van
AB nog verder terug te dringen en AB dus
alleen in te zetten als het echt nodig is.

Voedselveiligheid
Voedselveiligheid heeft topprioriteit bij de
leden van NEPLUVI. Door middel van strenge
wetgeving, bovenwettelijke kwaliteitssystemen
en bedrijfseigen controles wordt alles in het
werk gesteld om een zo veilig mogelijk product
op de markt te brengen. Waar mogelijk blijft
de sector verbeteringen doorvoeren om de
voedselveiligheid naar een nog hoger niveau te
tillen. Opgezette onderzoeksprogramma’s op
het gebied van de aanpak van Campylobacter,
Salmonella, antibioticareductie en versterkte
zelfregulering in de primaire sector op basis
van kwaliteitssystemen dragen hieraan bij.

Vlees en gevogelte bevatten
nu eenmaal bacteriën
Kip is geen steriel product. Desalniettemin
poogt de Nederlandse pluimveesector om
een product op de markt te brengen dat
gezond en duurzaam is en met zo min mogelijk
(pathogene) bacteriën. Campylobacter en
Salmonella zijn bacteriën die onder andere
voor kunnen komen in de natuur, op groenten
en in het darmstelsel van dieren. Ook in het
darmstelsel van kippen komen deze bacteriën
voor. Kippen worden over het algemeen zelf
niet ziek als ze deze bacteriesoorten bij zich
dragen (uitgezonderd Salmonella Pullorum/
Gallinarum, maar die komen nog maar
nauwelijks voor). Mensen hebben wel kans
om ziek te worden door Campylobacter en
bepaalde Salmonella’s; voor Campylobacter
met name als ze hier grote hoeveelheden
van binnen krijgen. Hoewel er bij goede
keukenhygiëne en productbereiding
eigenlijk geen enkele kans is om besmetting
via pluimveevlees op te lopen, vindt de
Nederlandse pluimveevleessector het haar
verantwoordelijkheid om te blijven zoeken
naar methoden om de kans op besmettingen
verder af te laten nemen. In 2018 zijn diverse
wetenschappelijke studies verschenen,
waaruit blijkt dat de Nederlandse aanpak
op het gebied van Campylobacter succesvol
is. Het aantal humane ziektegevallen in
Nederland door Campylobacter is sterk
dalend, terwijl dit de afgelopen jaren Europees
gezien stabiel is gebleven. Hoewel pluimvee
een bron kan zijn voor Campylobacter,
zijn er aanwijzingen dat nieuw ontdekte
bronnen en factoren van sterke invloed zijn
op de dalende trend van Campylobacter
besmettingen bij de mens. Zo zou de daling
van het gebruik van maagzuurremmers van de
afgelopen jaren een relatie hebben met het
aantal Campylobacter besmettingen. Gesteld
kan worden dat de gehele Nederlandse
One Health benadering succesvol lijkt.

ESBL
In een ander in 2018 uitgebracht wetenschappelijk rapport (o.a. WUR, GD, UU, RIVM) is onderzocht in hoeverre verschillende bronnen en
transmissieroutes bijdragen aan de ESBL besmettingen bij de mens. Uit het rapport blijkt dat, hoewel pluimveevlees ESBL bacteriën kan bevatten,
de bijdrage van pluimvee(vlees) aan ESBL besmettingen bij de mens als minimaal moet worden ingeschat. Zo vertonen de ESBL-soorten onder
de algemene bevolking en patiënten geen grote overeenkomsten met die van kip. Dit suggereert dat pluimvee en vlees van pluimvee een minimale
bijdrage levert aan de prevalentie van antibiotica resistente bacteriën bij de mens, terwijl onderling menselijk contact van grote invloed zou zijn.

Versterking kwaliteitssysteem
Naar aanleiding van de Fipronil affaire zijn aanbevelingen gedaan om het kwaliteitssysteem voor de eierketen te versterken. Een van de
aanbevelingen is dat binnen het kwaliteitssysteem van de sector ook gecontroleerd wordt op het gebruik van niet toegestane stoffen. Door het
bestuur van AVINED is besloten dat de versterking van het systeem niet alleen voor IKB-EI, maar ook voor IKB-KIP zou moeten gelden. Hier zal de
aankomende periode vanuit de sector de nodige inspanning op plaatsvinden, waarbij meer vorm wordt gegeven aan de zelfcontroleverplichting
door de primaire bedrijven (waaronder controle op het gebruik van niet toegestane stoffen/producten). De verzwaring van het IKB-KIP systeem
komt tegemoet aan de wens van de ministeries van VWS en van LNV om de zelfregulering in de plantaardige en dierlijke sectoren te versterken.
Op pluimveeslachterijen wordt invulling gegeven aan het zelfcontroleprogramma door het onderzoek op antibiotica in het aangevoerde product.

Een verdere interessante bevinding uit het
onderzoek van het RIVM is de geschatte
bijdrage van diverse bronnen voor de
humane Salmonella besmettingen. Zo heeft
pluimveevlees in vergelijking met allerlei
andere dierlijke bronnen een lage bijdrage
aan de humane Salmonella besmettingen.
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EDWARD WINDHORST
BESTUURSLID

“

“

Als pluimvee industrie moeten we met
trots onze krachten bundelen zodat
we sterker staan tegen gezamenlijke
uitdagingen zoals exportbeperkingen
en importvolumes uit landen die er
lagere standaarden op nahouden.

NEPLUVI Jaarverslag 2018

CIJFERS 2018
Geslacht gewicht

EXPORT
Intracommunautaire markafzet versus derde landen
Wereldwijd wordt met lof gesproken over de hoge standaarden die Nederland hanteert ten aanzien van voedselveiligheid, dierenwelzijn,
diergezondheid en milieueisen. Export van pluimveevlees blijft voor de Nederlandse pluimveevleessector van groot belang. Export laat
zich onderscheiden in twee vormen; (1) de intracommunautaire afzet van pluimveevlees binnen Europese landen om zo goed mogelijk
de Europese vraag te beantwoorden en (2) de export naar derde landen. De export naar derde landen is met name van belang voor de
vierkantsverwaarding van pluimveevlees. Aangezien er in Europa voornamelijk filet wordt gegeten, is er in derde landen gezocht naar markten
voor overige pluimveevleesproducten, zoals looppootjes en separatorvlees. Vooral met het oog op duurzaamheid zijn dit belangrijke markten.

2018

2017

1,112

1,133

MILJOEN TON

MILJOEN TON

Verreweg de meeste afzet is echter intracommunautair.
Tijdens bezoeken van NEPLUVI voorzitter Gert-Jan Oplaat aan India en China bleek hoe zeer men in deze landen Nederland roemt om de productie
van haar kwalitatief hoogwaardige pluimveevlees. Ook door deze landen wordt steeds vaker in Europa gezocht naar pluimveevleesproducten om
de groeiende lokale bevolking te kunnen voeden. NEPLUVI onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst te kunnen voldoen aan deze wensen.

Totale marktafzet pluimveevlees
(buiten Nederland)

Spanningen op de pluimveevleesmarkt
Diverse factoren hebben in 2018 de Nederlandse pluimveevleessector onder druk gezet. Zo houdt Zuid-Afrika haar
grenzen sinds de AI uitbraak van november 2016 volledig gesloten voor Nederlands pluimveevlees. Alle pogingen vanuit
Nederlandse- en Europese betrokkenen hebben vooralsnog niet geleid tot het heropenen van deze markt. Slechts twee Europese
lidstaten zijn momenteel open om te exporteren naar Zuid-Afrika. Voor deze landen gelden nu ook de in 2018 ingestelde
vrijwaringsmaatregelen met heffingen van 35,3% op de invoer van bone-in pluimveevleesproducten uit Europa.
Naast het weg blijven van Zuid-Afrika als belangrijke exportmarkt, is de invoer van borstkappen vanuit Oekraïne in 2018 wederom
enorm toegenomen. Door een in medio 2017 opgemerkte loophole in het vrijhandelsakkoord is het voor Oekraïne mogelijk om
verse borstkappen met hieraan een stukje vleugel heffingsvrij en buiten het quota om de Europese markt op te krijgen. De invoer
van pluimveevlees vanuit Oekraïne naar de Europese Unie is in 2018 toegenomen met 44% ten opzichte van 2017 en heeft
hiermee een directe impact op de Europese en dus Nederlandse productie. Na het noodzakelijke lobbywerk in samenwerking met
AVEC, heeft de Europese Commissie in 2018 officieel mandaat gevraagd aan de Europese Raad om de onderhandelingen binnen
het vrijhandelsakkoord met Oekraïne opnieuw aan te gaan om tot een oplossing voor deze ongelimiteerde invoer te komen.
Ten slotte staat ook de Brexit voor de deur. Waar een ieder had verwacht dat er in 2018 meer duidelijkheid zou komen over de vorm
van deze Brexit, bleek dit valse hoop te zijn. Eind 2018 lag er nog geen deal op tafel en waren zowel een ‘harde’ als een ‘zachte’
Brexit met alle tussenvormen nog mogelijk. Vooralsnog is het volledig onduidelijk hoe deze Brexit gaat verlopen en wat de impact
hiervan zal zijn op de Nederlandse pluimveevleessector. In geval het zal neerkomen op een daadwerkelijke harde Brexit, zal de
impact voor de Nederlandse pluimveevleessector enorm zijn. Vooralsnog is het Verenigd Koninkrijk voor Nederland de op één na
belangrijkste exportmarkt en worden er dagelijks verladingen pluimveevlees van en naar het Verenigd Koninkrijk getransporteerd.
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Waarvan
binnen de EU

1,3

MILJOEN
TON

waarde

2,78 MILJARD
EURO

2017
1,72

2018
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MILJOEN TON
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waarde

MILJOEN TON

3,08

MILJARD EURO

3,15

MILJARD EURO

Waarvan
buiten de EU

0,4 MILJOEN
TON
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0,3 MILJARD
EURO
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Markttoegang
definitief opgelegd met een heffing van 35,3% op de invoer van
Mede door de druk die we ervaren op de Europese markt ziet
bevroren bone-in pluimveevlees vanuit de Europese Unie. Deze
NEPLUVI het als haar taak om zich te blijven richten op potentiële
nieuwe markten en het versoepelen van bestaande bilaterale
heffing komt nog bovenop de al eerder opgelegde antidumping
afspraken. Dit laatste om bijvoorbeeld te voorkomen dat landen bij
heffingen. NEPLUVI zal daar waar mogelijk ook komend jaar druk
een uitbraak van HPAI de grens sluiten voor al het pluimveevlees
blijven uitoefenen op het heropenen van deze exportmarkt.
vanuit Nederland. Daarom is in 2018 regionalisering weer bij veel
Een ander voortdurend proces betreft China. De voorzitter van
derde landen onder de aandacht gebracht, waaronder bij Indonesië,
NEPLUVI heeft in de eerste helft van 2018 tweemaal een bezoek
Zuid-Korea en Japan. Dit
gebracht aan China om hier de
heeft als resultaat opgeleverd
De voorzitter van NEPLUVI heeft in de
Nederlandse pluimveevleessector
dat Japan heeft bevestigd om
onder de aandacht te brengen
eerste helft van 2018 tweemaal een
regionalisering ten tijde van
en de banden met relevante
HPAI te accepteren. Ook bij het
bezoek gebracht aan China om hier
Chinese autoriteiten aan te
Ministerie van Landbouw, Natuur
de Nederlandse pluimveevleessector
halen. Een van deze bezoeken
en Voedselveiligheid is men zich
onder de aandacht te brengen en
is gecombineerd met deelname
steeds meer bewust van het
aan de bedrijfsdelegatie
de banden met relevante Chinese
belang van regionalisering ten
van een handelsmissie
tijde van AI, wat ertoe heeft geleid
autoriteiten aan te halen.
van Eurocommissaris Phil
dat dit onderwerp agendapunt
Hogan
naar
Shanghai
en
een
bezoek
aan de SIAL. In september
is geweest bij diverse Europese- en derde landen overleggen.
2018 is de AI questionnaire door Nederland aangeboden aan
In 2018 heeft NEPLUVI frequent contact gehad met de Europese
China. China heeft deze questionnaire aangenomen en eind
Commissie, het ministerie van LNV, AVEC en de landbouwraad in
2018 heeft NEPLUVI de bevestiging ontvangen dat men deze
Zuid-Afrika om druk te zetten op de Zuid-Afrikaanse autoriteiten
questionnaire aan het bestuderen is. Het is echter nog onduidelijk
met als doel de markt voor pluimveevlees vanuit Nederland te
wanneer China met een reactie zal komen, waarna hopelijk
heropenen. Helaas nog zonder succes. Wel zijn de onderhandelingen
het markttoegangsproces verder kan worden opgepakt.
over een separaat certificaat voor verhitte pluimveevleesproducten
een eind gevorderd, waarmee goede hoop is om hiermee een
Naast deze bezoeken aan China is de voorzitter van NEPLUVI,
gedeelte van de export weer in beweging te krijgen. Een andere
Gert-Jan Oplaat, missieleider geweest tijdens een handelsmissie
belangrijk factor, welke mee zal wegen op het moment dat export
naar India met minister-president Mark Rutte en diverse
ministers. Ook India is op de langere termijn een potentiële grote
naar Zuid-Afrika weer mogelijk is, is de implementatie van de
en belangrijke exportmarkt voor Nederlandse pluimveevlees
safeguard. Eind september 2018 zijn deze vrijwaringsmaatregelen,
en dus een belangrijke markt om in de gaten te houden.
ondanks het sterke tegengeluid van diverse Europese lidstaten,
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“

De Nederlandse pluimveevleessector
heeft tot 2018 de steun uit Den Haag
gemist. We zien dat we met de huidige
landbouwminister weer de juiste weg
in kunnen slaan en ook de politiek
weer trots is op het Nederlandse
pluimveeproduct en hopen dat zij
dit over de wereld uit zal dragen.

“

NEPLUVI Jaarverslag 2018

ANDRÉ EEGDEMAN
BESTUURSLID

EU processen
Waar de meeste processen bilateraal verlopen, kan het in enkele gevallen voordelig zijn om processen Europees te benaderen, zoals bijvoorbeeld in
het geval van de onderhandelingen voor marktoegang naar Mexico en Canada. In het bilaterale markttoegangsproces met Mexico lijkt het onmogelijk
om stappen te zetten. De Europese Commissie heeft, met het oog op het op korte termijn te implementeren vrijhandelsakkoord, aangegeven in te
willen zetten op Europese gezondheidscertificaten voor de export van pluimveevleesproducten naar Mexico. Wellicht kan deze stap ervoor zorgen
dat er na lange tijd meer beweging komt in het markttoegangsproces voor Nederlands pluimveevlees. Ook op andere vlakken, waaronder FTAonderhandelingen, is een nauwe samenwerking met de Europese Unie voor de pluimveevleessector, als relatief kleine sector, van groot belang.

Exportpromotie
Om ook buitenlandse afnemers en andere relevante geïnteresseerden te informeren over de Nederlandse pluimveevleessector
is in 2018 het nieuwe platform ‘Holland Poultry’ gelanceerd (www.hollandpoultry.com). Op deze website biedt NEPLUVI in
diverse talen transparante informatie over de sector. Kort maar krachtig wordt de lezer geïnformeerd over diverse onderwerpen
die van toepassing zijn op de sector. Denk hierbij aan voedselveiligheid, diergezondheid en betrokkenen in de sector. Naast het
bieden van transparante informatie, hebben alle NEPLUVI leden de mogelijkheid gekregen om zichzelf middels een individuele
bedrijfspagina op het Holland Poultry platform te presenteren. Meerdere bedrijven hebben hier gebruik van gemaakt.

Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

25

NEPLUVI Jaarverslag 2018

PROMOTIE
NEPLUVI ziet een rol voor zichzelf weggelegd, in samenwerking met ketengenoten, voor het
proactief informeren van consumenten over de productieketen en -wijze van pluimveevlees
en wil door juiste informatie te verschaffen het imago van de vleeskuikensector optimaliseren.

HUIB VAN DE VECHT
BESTUURSLID

“

Als sector zijn we
transparant over
onze productie en
hoe pluimvee wordt
gehouden. We willen
graag laten zien hoe
goed we het doen.
Kip is en blijft het
meest duurzame
en verantwoorde
stukje vlees dat er is.
Vleesvervangers en
kunstvlees kunnen
maar moeilijk
concurreren met
kippenvlees, onder
andere inzake de
CO₂ footprint.

“
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Na een succesvolle Kip in Nederland
campagne in de media om ondernemers en
nieuwe innovaties in de sector te belichten,
heeft NEPLUVI in 2018 de campagne
doorgetrokken naar een campagne waarin
ook consumenten alle informatie wordt
verschaft over de herkomst van hun vlees.
De productherkomst van het vlees en met
name de verantwoorde wijze waarop dieren
hebben geleefd is een onderwerp waarvoor
de publieke interesse groeiende is. Om
daarin effectief te zijn, zijn de doelstellingen
en doelgroepen opnieuw geformuleerd,
worden extra communicatiemiddelen
ingezet en is er creatief op zoek gegaan
naar impactvolle routes. Middels een
werkgroep met vertegenwoordigers uit
de hele sector wordt een marketingplan
met creatieve uitwerking vorm gegeven.
In samenwerking met Young Poultry People
en het bedrijfsleven zullen meerdere
sectorfilmpjes gemaakt worden om
helder uitleg te geven over de productie
van pluimveevlees, van broedei tot op
het bord. Meer specifieke thematiek

zoals fijnstofreductie, antibioticagebruik
of CO₂ aspecten zullen door middel
van schematische uitleg nader worden
toegelicht. De diverse uitingen worden
actief gepromoot op televisie, via sociale
mediakanalen, via websites, vlogs
en blogs. Door de campagne breder
te trekker zijn de diverse uitingen op
meerdere mediakanalen en momenten
bereikbaar voor consumenten.
Een nieuwe inzet is ook gedaan in het
ontwikkelen van een hypermoderne
receptenwebsite, welke de consument
op het gebied van receptuur meeneemt
in een nieuwe wereld van kiprecepten.
De huidige website voldeed niet meer
afdoende aan de consumentenvraag naar
moderne receptuur, bereidingswijze en
smaakbeleving. Een nieuwe website zal
daarom in alle consumentenbehoefte
voorzien mede door samenwerkingen
met chef-koks, bloggers en vloggers.

BELANGENBEHARTIGING
De communicatiekracht van NEPLUVI laat zich niet beperken tot één informatieve
consumentencampagne. Op correcte en onderbouwde wijze brengt NEPLUVI de sector
onder de aandacht van media en opinieleiders. Dit doet zij voornamelijk door deze
doelgroepen in georganiseerde werkbezoeken via één op één gesprekken bij te praten over
nieuwe ontwikkelingen, pijnpunten die van invloed zijn op de sector en door informatie te
verschaffen over verschillende punten die op de politieke agenda staan. Door het inzetten
van public affairs, public relations en het verstrekken van heldere, feitelijk informatie van
onze sector aan politici, beleidsmakers en opinieleiders kan NEPLUVI de belangen van
de pluimveevleessector uitstekend verwoorden en behartigen. In de uitwerking wordt
tevens gefocust op het leveren van informatieve factsheets en een blik op innovaties.
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SOCIALE AANGELEGENHEDEN

Scholing

Voor de bedrijven die pluimvee verwerken zijn werknemers van groot belang. De arbeidsvoorwaarden moeten daarbij op
een voldoende niveau liggen om goed gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken en te kunnen behouden. Ondertussen
moeten de bedrijven voldoende concurrerend blijven op de markt en aan de vraag van afnemers kunnen voldoen.

Werkgevers hechten veel waarde aan goed opgeleid personeel. Door de Stichting OFP is een Pluimvee Academie samengesteld,
die aan een groot aantal werkgevers en werknemers op bedrijfslocatie is gepresenteerd. Voor alle werknemers is een zakboekje
uitgegeven, waarin het belang van scholing wordt geaccentueerd. Doelstelling van de voorlichting is, dat werkgevers en
werknemers met elkaar in gesprek gaan over de toekomst en daarbij afstemmen welke scholing daarvoor nodig is.

Herschrijven CAO

Arbocatalogus

Het jaar 2018 viel geheel in de looptijd van de bestaande CAO.
Deze is met CNV Vakmensen afgesloten voor de periode van 1
januari 2017 t/m 30 april 2019. Hierin zijn afspraken vastgelegd om
tot modernisering te komen. Er is onder andere in gezamenlijkheid
met AWVN, CNV Vakmensen en het sociaal secretariaat van de
sector gewerkt aan het herschrijven van de CAO in een beter
leesbare vorm en in meer begrijpelijke taal. Een concept zal in 2019
worden gepresenteerd en als basis dienen voor de komende CAO
afspraken. Gesprekken zijn gevoerd over duurzame inzetbaarheid

voor personeel met als doel: hoe kunnen werknemers met de
toenemende pensioenleeftijd op een verantwoorde wijze hun werk
blijven verrichten en zo gezond mogelijk hun AOW-gerechtigde leeftijd
bereiken. De resultaten van deze gesprekken worden meegenomen in
de nieuwe CAO. De onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde
is in 2018 meermaals met meerdere werkgevers in gesprek gegaan
om in de toekomst een verantwoord en breed gedragen voorstel
te kunnen uitbrengen in de CAO onderhandelingen in 2019.

Namens NEPLUVI worden door enkele leden, tezamen met werknemersvertegenwoordigers, in de Werkgroep Arbocatalogus alle onderwerpen
die van belang zijn voor goede arbeidsomstandigheden in de sector besproken. In het verslagjaar is onder meer gewerkt aan twee nieuwe thema’s;
Bijzondere werkzaamheden (zoals alleen werken, werken in besloten ruimten en werken op hoogte) en Gevaarlijke stoffen. Ook is gewerkt aan de
voorbereidingen voor een landelijke Arbodag Pluimvee, die in het prille voorjaar van 2019 wordt gehouden met als bijzonder thema “Ongewenst
gedrag op de werkvloer”. Tot slot kan worden gemeld, dat aan het einde van 2018 de Risico Inventarisatie en –Evaluatie volledig is geactualiseerd.

Arbeidsongeschiktheid
De Stichting van de Arbeid heeft bekend gemaakt dat sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de private
aanvulling WW (verkort PAWW) en loongerelateerde WGA. Deze afspraak is in het Georganiseerd Overleg Pluimvee bekrachtigd en hier is
besloten tot deelname aan deze regeling. Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW en de WGA verkort. Voor werknemers die na
1 januari 2016 werkloos worden en langer dan 10 jaar hebben gewerkt, geldt een kortere duur voor de WW- of WGA-uitkering. Dit heeft
mogelijk financiële gevolgen. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld; een private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WWof loongerelateerde WGA-uitkering. De deelname door de pluimveeverwerkende industrie gaat in op 1 juli 2018. Voor de werknemers zal
per deze datum een bijdrage van 0,2% op het brutoloon worden ingehouden. De werkgevers storten deze bijdrage in het PAWW-fonds.

Pensioenen
Voor de pensioenvoorziening zijn werknemers in de sector op grond
van de CAO aangesloten bij VLEP, het Bedrijfstakpensioenfonds voor
Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Met name door
de ontwikkelingen op de financiële markten (vooral door de langdurig
lage rentestand) hebben diverse pensioenfondsen het moeilijk. Dat
geldt ook voor VLEP. Op grond van berekeningen die gemaakt moeten
worden om te bepalen of er aan de toekomstige verplichtingen
voldaan kan worden, blijkt dat er aan de ene kant veel geld in kas
zit, maar dat het fonds het moeilijk heeft. De kans op “afstempelen”
(minder pensioen) bleek eind 2018 groot te zijn. De ontwikkelingen
op de beurs laten over het algemeen een gunstig resultaat zien, maar
de situatie in december 2018 was ook wat dat betreft ongunstig.
Begin 2019 wordt bepaald hoe moet worden gehandeld met het
oog op het herstelplan dat het fonds heeft gemaakt om weer in
veiliger vaarwater te komen. Het bestuur van het pensioenfonds wil
afstempelen graag voorkomen, maar zal in de besluitvorming rekening
moeten houden met de ruimte die de wet c.q. de toezichthouder
toelaat, de verdere ontwikkelingen op de beurs, de rentestand
en de beperkingen die gelden voor eventuele andere opties.
Naast het ouderdomspensioen (OP) worden er voor de werknemers
die daar recht op hebben, VPL rechten (VPL = Vroeg Pensioen
en Levensloop regeling) opgebouwd. Dat is een regeling die
naast de pensioenregeling bestaat en waarmee bij pensionering
pensioenrechten worden ingekocht voor de betreffende deelnemers.
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Deze regeling heeft een einddatum. De totale premie voor
pensioenvoorzieningen bestaat uit premie voor het OP en premie voor
VPL. Besloten is om in de toekomst, vanaf 2021 (na de einddatum), de
premie die nu voor VPL gebruikt wordt aan te gaan wenden voor OP.
Dat zal vanaf dat moment helpen weer in veiliger vaarwater te komen
(stijging van de rente zou overigens direct een gunstig effect hebben).
De uitvoering van de regeling wordt door AZL verzorgd (in het verleden
was dit Syntrus Achmea). AZL heeft medewerkers in dienst voor
looncontroles en voorlichting over het pensioen voor bedrijven.
Op dit moment loopt er landelijk de nodige discussie over de
houdbaarheid van het huidige stelsel, met name doordat deze nu
gericht is op een zekerheid van uitbetalen van opgebouwde rechten
en als het kan indexering, hetgeen door de lage rentestand en
daarmee de financiële positie van het fonds, gefrustreerd wordt. In
verband met die zekerheden moet in het huidige stelsel op grond
van de regels berekend worden of de voorzieningen voldoende
zijn en anders zal er gekort moeten worden. Bij een stelsel waarbij
opgebouwd wordt zonder zekerheid over de uitkomst geldt dat niet
meer. Daarbij wordt dan ook gedacht aan individueel opgebouwde
bedragen. Eind 2018 is er nog geen duidelijkheid over een mogelijk
nieuw stelsel, laat staan de overgang van het oude naar het nieuwe
stelsel. Deze overgang zal overigens ook voor grote uitdagingen (om
niet te zeggen problemen en frustraties) zorgen. Ook dan mogen
er geen groepen of individuen tussen de wal en het schip vallen.
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