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WOORD VAN  
DE VOORZITTER
Ook in 2019 heb ik vanuit mijn functie de wereld over mogen reizen om de Nederlandse 
pluimveesector te vertegenwoordigen. In alle landen waar ik kom, word ik gevraagd hoe de 
Nederlandse pluimveesector is georganiseerd en hoe wij het voor elkaar hebben gekregen 
om systematisch een product met zulke hoge standaarden te produceren. Het komt dan ook 
frequent voor dat buitenlandse delegaties naar Nederland afreizen, puur met als doel om te 
leren over onze pluimveesector.

Als ik afgelopen jaar in mijn eigen land diverse 
(politieke) groeperingen hoor communiceren over de 
landbouwsector, dan wordt onze innovatieve sector 
meermaals negatief neergezet. Zonder moeite worden 
onwaarheden verkondigd, wordt in het kader van het 
stikstofdossier genoemd dat de veestapel maar even 
met 50% moet inkrimpen of worden zelfs boeren die 
met hart en ziel hun familiebedrijf runnen illegaal bezet 
door extremisten. Het is algemeen bekend dat negatieve 
informatie en informatie die ‘sensationeel’ is, sneller 
wordt opgepikt door de media dan genuanceerde of zelfs 
positieve verhalen. Als je puur op de geschetste informatie 
in sommige media afgaat dan zou onze sector geen knip 
voor de neus waard zijn. 

Gelukkig is niets minder waar. Ten eerste moeten we 
vaststellen dat dergelijke geluiden slechts een hele kleine 
groep mensen vertegenwoordigen. Zo blijkt bijvoorbeeld 
uit het in 2019 uitgebrachte rapport ‘Staat van het dier’ 
van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) dat 
maar een uiterst klein deel van de mensen vindt dat een 
belangrijk aspect als het dierenwelzijn niet is verbeterd 
in de afgelopen jaren. Verder valt uit dit rapport te 
concluderen dat Nederland het op welzijnsgebied beter 
doet dan andere Europese lidstaten. Als we andere 
feitelijkheden in ogenschouw nemen dan moeten we 
concluderen dat wij ook op erg veel andere onderdelen 
al stappen hebben gezet, die andere landen nog moeten 
nemen. Het antibioticagebruik is al gereduceerd met 
maar liefst 75%, er is een erg succesvol plan van aanpak 
voor Salmonella en Campylobacter geïmplementeerd en 

“Als je puur op de geschetste informatie in 
sommige media afgaat dan zou onze sector geen 

knip voor de neus waard zijn. Gelukkig is niets 
minder waar. Wij zijn als Nederland koploper van 

de mondiale pluimveesector.”

we hebben goed functionerende kwaliteitssystemen die 
ervoor zorgen dat elke schakel in onze keten borgt dat de 
voedselveiligheid en diergezondheid van hoog niveau zijn. 
Dat de Nederlandse sector voorloper is op het gebied van 
onder andere duurzaamheid, is eind 2019 bevestigd door 
een uitgebreide analyse in ‘Nature’.

Wij zullen altijd blijven kijken hoe zaken nog beter kunnen 
worden georganiseerd, maar een gevoel van trots over 
de al bereikte standaarden van onze sector is op zijn 
plaats. Ik zie het als mijn taak, maar ook van die van het 
ministerie, om het eerlijke geluid over onze sector te 
blijven vertegenwoordigen en in deze boodschap uit 
te dragen dat we mondiaal geroemd worden om onze 
continue innovaties op het gebied van dierenwelzijn en 
duurzaamheid.  

Het algemene vertrouwen dat er is in onze sector 
wordt beaamd door de Nederlandse bevolking, die de 
consumptie van ons voedzame pluimveevlees op een 
hoog niveau blijft continueren. Verder ben ik blij dat 
ook landen op onze Europese interne markt, evenals 
daarbuiten, graag het hoogwaardige kwalitatieve 
Nederlandse pluimveevlees af blijven nemen. Het 
goede imago van de Nederlandse pluimveesector zullen 
wij de aankomende periode verder uitbouwen door 
onder andere uitvoering te geven aan het actieplan 
‘Verduurzaming van de pluimveesector’ en door actief 
over onze mooie sector te communiceren. Op deze 
wijze zorgen we ervoor dat het grote vertrouwen dat 
men in Nederlands pluimveevlees heeft, verder wordt 
uitgebouwd. 

Voorzitter

Gert-Jan Oplaat
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1. DE ROL VAN 
NEPLUVI
NEPLUVI is de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveeverwerkende bedrijven. 

De leden zijn pluimveeslachterijen, bedrijven die pluimveevlees verwerken en/of bewerken, 

handelaren in slachtpluimvee, handelaren in pluimveevlees en koel- en vrieshuizen. Hiernaast 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. Bij de leden van NEPLUVI zijn ongeveer 10.000 mensen werkzaam.

Belangenbehartiging
De sector waarin de leden opereren is continue in 
ontwikkeling. NEPLUVI behartigt de belangen van haar 
leden dan ook op uiteenlopende onderwerpen. Zo is zij 
actief op het gebied van 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 vertegenwoordiger 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 brengt de sector daarmee onder de aandacht 

NAUWE SAMENWERKING TUSSEN SCHAKELS 
IN DE KETEN

NEPLUVI werkt zowel binnen de Nederlandse 
pluimveevleessector als in Europees- en internationaal 
verband samen met andere brancheorganisaties. 
NEPLUVI is lid van AVEC, de Europese overkoepelende 
brancheorganisatie, die zich inzet voor de 
pluimveevleessector en een groot deel van de 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. Ondanks de inspanningen en 
ontwikkelingen op dit niveau dient wel opgemerkt te worden 
dat er verschillen in standaarden tussen de landen blijven 
bestaan.

AVINED
AVINED is een organisatie waarin de gehele pluimveesector is vertegenwoordigd. 
AVINED vervult in deze een rol als overlegplatform voor de sector en als 
spreekbuis en contactplatform richting de overheid. Daarnaast beheert 
AVINED enkele belangrijke nationale databases, zoals de database voor 
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. 

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

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

van consumenten, opinieleiders en media. Middels 
georganiseerde werkbezoeken ontvangt NEPLUVI delegaties 
van binnenlandse- en buitenlandse politici. NEPLUVI ziet 
–in samenwerking met ketengenoten- een rol voor zichzelf 
weggelegd om politici en beleidsmakers bij te praten over 
nieuwe ontwikkelingen, onderwerpen die van invloed zijn 
op de sector en door feitelijk informatie te verschaffen over 
verschillende punten die op de politieke agenda staan. 
Door het inzetten van public affairs, public relations en het 
verstrekken van objectieve informatie worden de belangen 
van de pluimveevlees verwerkende sector zo  goed mogelijk 
behartigd.

Naast NEPLUVI zijn 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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1. Fokkerij
De fokkerijen leggen de basis voor  sterke, productieve 
en efficiënte dieren.  De belangrijkste rassen in de 
vleeskuikensector zijn Ross, Cobb en Hubbard. 

2. Opfok
In de opfok worden jonge ouderdieren grootgebracht tot ze 
20 weken oud zijn.

3. Moederdieren (vermeerdering)
Onder de vermeerderingsbedrijven verstaan we onder 
andere de bedrijven met moederdieren. Deze dieren leggen 
de eieren waar de vleeskuikens uit geboren worden.

4. Broederijen
De bevruchte eieren van moederdieren gaan naar broederijen 
toe, waar zij onder perfecte omstandigheden worden 
uitgebroed. Ook kan er gekozen worden om broedeieren in 
de stal uit te laten komen. Na ongeveer 21 dagen kruipen de 
kuikens uit hun eieren.

5. Vleeskuikenhouderij
De kuikens groeien op in stallen waar zij vrij kunnen 
scharrelen en de hennen en hanen door elkaar lopen. Ze 
blijven hier ongeveer 6 tot 10 weken, afhankelijk van het type 
kuiken en het concept waar zij voor opgroeien.

7. Vleesverwerkers
Na de slacht kan het vlees verschillende eindbestemmingen 
krijgen. Slachterijen of uitsnijderijen snijden het 
vlees verder in delen, zoals borstfilet en drumsticks. 
 Separatorvleesproducenten zijn gespecialiseerd in het 
verwijderen van de laatste restjes vlees van botten, om 
hiermee bijvoorbeeld een basis voor snacks te maken. Tot slot 
kunnen producten verder verwerkt worden in bijvoorbeeld                   
maaltijdsalades of op pizza’s. 

6. Slachterijen
Wanneer de dieren op slachtgewicht zijn worden ze naar 
de slachterij gebracht. Hier worden ze volgens wettelijke 
richtlijnen verdoofd en vervolgens geslacht. 

8. Retail/foodservice/slager
In de supermarkt, in het restaurant, bij de slager; door al deze 
verschillende kanalen vindt het vlees uiteindelijk haar weg 
naar de consument.

9. Consument
Alle voorgaande schakels hebben zorg gedragen voor 
duurzame en verantwoorde productie van kippenvlees. 
Dat geldt voor veel aspecten zoals dierenwelzijn, 
voedselveiligheid, traceerbaarheid, milieu- eisen en 
volksgezondheid. Voor u is er een ruime keuze aan 
kipproducten in het schap, die allemaal met zorg 
geproduceerd zijn.

Bovenstaand is een versimpelde weergave van de 
pluimveesector. Uiteraard zijn nog veel meer bedrijven nodig 
om de keten draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan 
de diervoederbedrijven die gespecialiseerde diervoeders 
aanleveren, toegespitst op de verschillende behoeften van de 
dieren.  Of transportbedrijven die voor iedere stap in de keten 
het juiste transport leveren; geconditioneerde vrachtwagens 
voor eendagskuikens, gecertificeerde chauffeurs voor 
transport van levend pluimvee en gekoelde wagens voor het 
leveren van vlees naar supermarkten. 
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3. MIJLPALEN  
2019
Het afgelopen jaar heeft voor NEPLUVI nieuwe hoogtepunten 

opgeleverd. Op het gebied van handel hebben er 

ontwikkelingen plaatsgevonden op grote markten. Zo heeft 

Zuid-Afrika in 2019 positieve geluiden laten horen over het 

weer toelaten van Nederlands (en Europees) pluimveevlees 

en is een halt toegeroepen aan de ongelimiteerde importen 

uit Oekraïne. Ook is er een cluster opgericht dat zich 

bezighoudt met het verkrijgen van markttoegang tot misschien 

wel een van de grootste markten op de wereld; China. 

Dichter bij huis zijn ook successen behaald.  Het afgelopen 
jaar is de dierdagdosering antibiotica nog verder gereduceerd. 
Het is knap om te zien dat de Nederlandse sector een 
mondiale koploper blijft op dit belangrijke onderwerp.

Tevens is in 2019 de uitvoeringsagenda “Pluimvee Circulair” 
opgesteld. Pluimvee Circulair heeft als doel om noodzakelijke 
ontwikkelingen en investeringen in de toekomst in het 
kader van verdere verduurzaming te inventariseren en 
effectueren. Deze plannen zijn in samenspraak met de 

“Door het zo hoog mogelijk 
verwaarden van dierlijke 
bijproducten kunnen wij 
verder verduurzamen, 
op weg naar 
een circulaire 
economie.”

gehele pluimveesector, het ministerie en NGO’s ontwikkeld 
en passen goed bij de huidige plannen van minister Carola 
Schouten omtrent circulaire economie. NEPLUVI hoopt 
dat met diverse deelprojecten het mogelijk wordt om allerlei 
pluimveeproducten nog hoger te kunnen verwaarden dan 
nu het geval is. Het minimaliseren van afkeur voor humane 
consumptie en het zo hoog mogelijk kunnen verwaarden van 
dierlijke bijproducten zijn hier belangrijke onderdelen in. 
In 2019 is verder het eerste exemplaar “Roadmap strategische 
aanpak vogelgriep” aangeboden aan minister Schouten. Deze 
roadmap bevat aanbevelingen om het risico op uitbraken met 
hoogpathogene vogelgriep in Nederland te verkleinen. De 

Vicevoorzitter 
Peter Poortinga

sector is in 2019 voortvarend aan de slag gegaan met de 28 
aanbevelingen die in de roadmap zijn opgenomen. 

NEPLUVI heeft in 2019, tezamen met de AVEC en 
enkele andere landen, ook gewerkt aan een Europese 
promotiecampagne voor kip. De Europese Commissie heeft 
het plan voor deze campagne als zeer positief beoordeeld en 
aangegeven dat hier voor de jaren 2020 en 2021 Europese 
subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Deze nieuwe 
Europese promotiecampagne zal het mogelijk maken om 
onze communicatie nog meer kracht bij te zetten. 
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4. MARKTINFORMATIE
Zorgen
In 2019 is de druk op de Nederlandse-, maar ook op de 
Europese pluimveevleesmarkt, toegenomen. Diverse factoren 
hebben hieraan bijgedragen. Onder andere de grote volumes 
pluimveevlees die zonder heffing en buiten het quota 
om, vanuit Oekraïne naar Nederland zijn geëxporteerd. 
In 2019 is de druk richting de Nederlandse autoriteiten, 
maar ook richting de Europese Commissie opgevoerd om 
deze zogenaamde loophole te dichten. Eind 2019 is het 
aangepaste handelsakkoord, waarin Oekraïne een additioneel 
quota van 50.000 ton krijgt in ruil voor het dichten van 
de loophole, door zowel Oekraïne als de Europese Unie 
geratificeerd. Hoewel NEPLUVI verheugd is over het sluiten 
van deze loophole, moet helaas wel geconstateerd worden 
dat het onterecht is dat vanwege een maas in de wet er een 
significante verhoging van het quotum voor export vanuit 
Oekraïne naar de Europese Unie is gekomen. 

Ook de onderhandelingen in het kader van het Mercosur 
vrijhandelsakkoord verhogen de druk op de Nederlandse en 
de Europese pluimveevleessector. NEPLUVI vreest voor het 
level playing field voor Europese pluimveevleesproducenten. 
In de meest recente voorstellen is een additioneel quota van 
maar liefst 180.000 ton pluimveevlees voor de Mercosur-
landen opgenomen. Daarnaast is de Brexit hierin vooralsnog 
niet meegenomen, wat betekent dat deze additionele 
hoeveelheid volledig op de 27 resterende EU lidstaten drukt. 

Brexit is een andere belangrijke factor die speelt en waar 
nog steeds veel onzekerheid over is. Zowel in het Europese 
circuit als bij onze nationale autoriteiten vinden diverse 
overleggen plaats ter voorbereiding op de Brexit. De focus 
voor de pluimveevleessector ligt in deze gesprekken vooral 
op ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit is bij de 
toezichthouder voor de mogelijk bijkomende certificerings- 
en controlewerkzaamheden. Daarnaast moet men ervoor 
waken dat het Verenigd Koninkrijk straks geen ‘achterdeur’ 
wordt, waardoor producten met lagere standaarden dan in 
de Europese Unie gemakkelijk via het Verenigd Koninkrijk de 
Unie binnen gebracht kunnen worden. 

In het kader van binnenkomende importen vanuit derde 
landen benadrukt NEPLUVI constant dat het niet zo kan 
zijn dat Europa, en Nederland, aan zeer hoge standaarden 
moet voldoen, maar dat dit niet geldt voor importen uit 
derde landen. Hier dient ook in mogelijk toekomstige 
vrijhandelsakkoorden, zoals het mogelijke akkoord dat in 
de toekomst tussen de EU en Thailand wordt afgesproken, 
rekening mee te worden gehouden. Pluimveevlees is in deze 
een gevoelig product en zou de beschermde status moeten 
krijgen; extra importquota zouden niet aan de orde moeten 
zijn, zeker niet als de producten onder lagere standaarden 
dan in de EU worden geproduceerd.

Kansen
Naast de bestaande afzetkanalen, blijft de sector zich richten 
op alternatieve markten. In het afgelopen jaar zijn de banden 
met Cuba aangehaald met als gevolg een zeer succesvol 
inspectiebezoek waarna diverse locaties van NEPLUVI 
leden zijn goedgekeurd om te kunnen exporteren naar 
Cuba. Daarnaast is er, met het aanbieden van de vervolg-
markttoegangsquestionnaire, zicht op voortgang in het 
markttoegangsproces voor pluimveevlees in Mexico.  

De prioriteit voor markttoegang van Nederlands 
pluimveevlees in China is met het oog op de uitbraken van 
Afrikaanse varkenspest in China nog verder gestegen. Er 
ontstaan in China enorme tekorten aan dierlijke eiwitten, 
waardoor de importvraag naar varkens-, maar ook 
pluimveevlees uit andere landen toeneemt. Onder het 
mom van ‘dit is hét moment’ is er vanuit NEPLUVI een 
apart China-cluster gevormd waarbinnen een grote groep 

NEPLUVI leden in samenwerking met een externe partij 
in China (Splendid China) de focus op markttoegang 
van pluimveevlees richt. Enerzijds door deelname aan en 
aanwezigheid op beurzen, maar ook middels gesprekken 
met diverse prominente partijen. Hierbij worden onder 
andere de voedselveiligheid en –kwaliteit van het 
Nederlands pluimveevlees onder de aandacht gebracht. 
Deze uitvoering loopt parallel aan de diplomatieke route 
via de Nederlandse autoriteiten en NEPLUVI informeert 
hen aangaande ontwikkelingen binnen het China cluster.

Tijdens een bezoek van het Ministerie van Agricultuur 
en Plattelandsontwikkeling vanuit China aan Nederland 
heeft NEPLUVI voorzitter Gert-Jan Oplaat de 
pluimveevleessector positief onder de aandacht gebracht. 
Ook tijdens dit bezoek stonden voedselveiligheid en 
-kwaliteit hoog op de agenda, net als de succesvol gebleken 
aanpak van Nederland ten tijde van een AI-uitbraak. 
Naast dit bezoek vanuit China, heeft de Nederlandse 
pluimveevleessector bij name van Holland Poultry 
deelgenomen aan de China International Meat Industry 
Conference in Chengdu. 

“Het belang van 
het exporteren van 
pluimveevlees wordt nog 
wel eens onderschat. De delen 
van de kip waar in Europa geen behoefte 
naar is, komen door export op plekken waar deze 
graag geconsumeerd worden. Zo gaat er niets 
van de kip verloren en draagt export bij aan de 
verduurzaming van de keten.”

Secretaris

Arno Dekkers
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Exportbeperkingen
In 2019 is de Nederlandse pluimveevleessector vrij gebleven van Aviaire 
Influenza (AI). Ondanks dat Nederland, conform OIE richtlijnen, al 
geruime tijd AI-vrij is, heeft Zuid-Afrika in heel 2019 haar AI-ban voor 
Nederlands pluimveevlees in stand gehouden. Echter, mede door goede 
inspanningen vanuit het ministerie van LNV, is de opheffing van de AI-
ban eind 2019 in zicht. Ondanks de nog actuele vrijwaringsmaatregelen 
en antidumpingheffingen, is dit alvast een grote stap de goede kant op. 
Wat verder een positieve ontwikkeling was, is dat het in 2019 is gelukt 
om met Zuid-Afrika een certificaat te onderhandelen voor verhitte 
pluimveevleesproducten. Met dit certificaat kunnen vanaf 2019 verhitte 
pluimveevleesproducten vanuit Nederland naar Zuid-Afrika geëxporteerd 
worden. 

De situatie die is ontstaan met Zuid-Afrika benadrukt het belang van 
afspraken over regionalisering ten tijde van AI. Enkele landen accepteren 
dit reeds, waarmee voorkomen wordt dat het gehele land geblokkeerd 
wordt bij een AI-uitbraak. Op het moment van schrijven lopen er discussies 
aangaande regionalisering met onder andere Zuid-Afrika en China. De 
Nederlandse overheid is zich zeer bewust van dit belang en houdt hier ook 
rekening mee in de bilaterale gesprekken die zij aangaat.    

Kringlooplandbouw
In 2019 is de visie van Carola Schouten, minister van Landbouw Natuur 
en Voedselveiligheid, regelmatig onderwerp van gesprek geweest. In het 
kader van duurzaamheid is door NEPLUVI het afgelopen jaar via diverse 
kanalen benadrukt dat de export van pluimveevlees voor de Nederlandse 
pluimveevleessector van zeer groot belang is voor de vierkantsverwaarding 
van de kip. De in Europa minder gewilde delen worden geëxporteerd 
naar landen waar wel vraag is naar dit specifieke product. Daarmee neemt 
export, in tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, voor pluimveevlees een 
zeer belangrijke positie in binnen het duurzaamheidsplaatje. Dit maakt afzet 
in derde landen en de samenwerking met de Nederlandse overheid om 
deze markten te (her)openen van cruciaal belang voor de Nederlandse 
sector en haar circulaire economie. 
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Export vers/naturel
(buiten Nederland)

1.123.856

2,11
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
binnen de EU

2,34
MILJARD EURO

2018

2,45
MILJARD EURO

2019

1.475.680
TON

2018448.311

0,34
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
buiten de EU

1.571.746
TON

2019

Totale export
(buiten Nederland)

1.358.730

2,89 MILJARD 
EURO

Waarvan 
binnen de EU

3,08
MILJARD EURO

2018

3,26
2019

1.686.176
TON

2018454.917

0,36
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
buiten de EU

1.813.647
TON

2019

1.112.122
TON

2018

Geslacht gewicht

1.099.964
TON

2019

5. CIJFERS 2019

585.313

1,03
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
binnen de EU

1,78
MILJARD EURO

2018

Totale import 

1,78
MILJARD EURO

2019

842.921
TON

2018
315.057

0,75
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
buiten de EU

900.370
TON

2019

494.888

0,70
TON

MILJARD 
EURO

Waarvan 
binnen de EU

0,95
MILJARD EURO

2018

Import van vers pluimveevlees
(excl. gezouten of verhit)

0,88
MILJARD EURO

2019

575.277
TON

2018
99.483

0,19
TON

MILJARD  
EURO

Waarvan 
buiten de EU

594.371
TON

2019
MILJARD EURO

TON
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Belangrijkste 
importlanden 2019 

(buiten de EU)

Waarde x1.000 euro

Volume (ton)

Belangrijkste 
intracommunautaire 
importlanden 2019 

(binnen de EU)

Waarde x1.000 euro

Volume (ton)

Waarde x1.000 euro

Belangrijkste 
exportmarkten 2019 

(buiten de EU)

Volume (ton)

Belangrijkste 
intracommunautaire 

handelsmarkten 2019 
(binnen de EU)

Waarde x1.000 euro

Volume (ton)
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6.ZORGVULDIGE 
PRODUCTIE

Binnen de pluimveeketen is alles erop ingericht om de voedselveiligheid en daarmee de 

volksgezondheid te waarborgen. Dieren worden in elke schakel in de keten gemonitord en 

plannen van aanpak op bijv. het gebied van Salmonella en Campylobacter zorgen ervoor dat de 

microbiologische gesteldheid van het vlees geborgd is. Daarnaast zorgen kwaliteitssystemen als 

IKB Kip ervoor dat alle schakels uit de gehele keten bovenwettelijke afspraken met elkaar (kunnen) 

maken. Dit met als doel om een zo veilig mogelijk product naar de consument te leveren. 

Actualisatie Hygiënecode 
Om een goed en veilig eindproduct te kunnen 
produceren is het van belang dat er op een hygiënische 
wijze wordt gewerkt. Bedrijven hebben hiervoor 
algehele bedrijfssystemen en vele onderliggende 
protocollen opgezet. Daarnaast is vanuit NEPLUVI, in 
samenspraak met de NVWA, de ‘Hygiënecode voor 
pluimveeslachterijen en uitsnijderijen’ uitgewerkt. In 
dit document is beschreven hoe bedrijven conform 
wetgeving op het gebied van hygiëne, pluimveevlees 
dienen te produceren. NEPLUVI heeft 

in 2019 diverse malen overlegd met de NVWA over de 
hygiënecode met als inzet om deze te actualiseren naar 
de laatste inzichten en maatstaven. Diverse onderwerpen 
als de kanalisatie van Salmonella positieve koppels, de 
reiniging en ontsmetting van containers en de indeling van 
dierlijke bijproducten zijn hierbij aan de orde gekomen. De 
hoop is dat de herziene hygiënecode binnenkort aan de 
minister wordt aangeboden.  

“Kip is één van de 
meest gecontroleerde 

voedingsmiddelen. Dat is 
wel zo’n veilig idee.”

Samenwerking in de keten
Binnen de pluimveesector is er een hoge mate van 
informatie uitwisseling, wat ervoor zorgt dat de 
gezondheid en de kwaliteit van de dieren tot en 
met het eindproduct gevolgd en geborgd kunnen 
worden. De broederijen krijgen relevante informatie 
van vermeerderingsbedrijven (die hen de eieren 
hebben geleverd). Relevante informatie over de 
broedeieren, en de daaruit gekomen eendagskuikens, 
wordt meegezonden naar de pluimveehouder. Bij de 
pluimveehouder wordt allerlei informatie over het 
koppel bijgehouden. Deze zogenaamde ‘Voedsel Keten 
Informatie’ wordt bij de levering van het koppel dieren 
verzonden naar de slachterij. Hierdoor is de slachterij op 
de hoogte van  de relevante informatie op het gebied 
van welzijnsaspecten en diergezondheid. Zowel de 
slachterij als de NVWA controleren deze informatie 
voorafgaand aan de slacht, waarna de NVWA haar 
goedkeuring aan de slachterij geeft om de dieren te 
mogen slachten. De slachterij levert op haar beurt weer 
belangrijke informatie, over bijvoorbeeld de herkomst van 
de dieren, door aan de eindschakel in de keten. Tevens 
wordt op pluimveeslachterijen invulling gegeven aan het 
zelfcontroleprogramma door onderzoek op afwezigheid 
van antibiotica in het aangevoerde product.

Naar aanleiding van de Fipronil affaire in de eiersector 
zijn aanbevelingen gedaan om het kwaliteitssysteem voor 
de eierketen te versterken. Eén van de aanbevelingen 
is dat binnen het kwaliteitssysteem van de sector ook 
gecontroleerd moet worden 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 moet gelden. Hier 
zal de aankomende periode vanuit de sector de nodige 
inspanning op plaatsvinden. 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. 
De NVWA stelt in haar jaarplan 2020 dat uit een 
risicoanalyse kan blijken dat bedrijven die deelnemen aan 
een dergelijk geaccepteerd systeem “minder of minder 
intensief geïnspecteerd kunnen worden”. 

Met deze algehele werkwijze op ketenniveau zorgen alle 
partijen in de keten ervoor dat zij een veilig en voedzaam 
stukje vlees bij de consument kunnen leveren.

Penningmeester

Gert van den Bor
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Zoönosen
Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte). Kort 
samengevat is het een van dier op mens overdraagbare ziekte. In de pluimveesector is het 
topprioriteit om de aanwezigheid van zoönosen zo veel mogelijk te voorkomen. Hoewel de 
pluimveesector erg succesvol is op dit gebied, moet niet vergeten worden dat vlees geen steriel 
product is en ook de consument een rol blijft hebben in de voedselveiligheid door het hanteren van 
de juiste keukenhygiëne.

SALMONELLA
Enkele decennia geleden is het Productschap Pluimvee 
en Eieren het ‘Plan van Aanpak Salmonella’ begonnen. 
Sindsdien is de salmonella incidentie van ongeveer 25% 
gezakt naar slechts enkele procenten. Vanuit de sector is 
in 2019 met name inzet gepleegd om de Java en Infantis 
positieve koppels waar mogelijk verder te minimaliseren.

Als je kijkt naar het in 2019 uitgebrachte rapport ‘Staat 
van zoönosen’ van het RIVM, dan moet je concluderen 
dat de afgelopen decennia de salmonella besmettingen 
bij de mens, met pluimveevlees als bron, sterk zijn 
gedaald. Het aandeel van pluimveevlees in de huidige 
salmonella besmettingen ten opzichte van allerlei andere 
(dierlijke) bronnen moet als minimaal worden gezien.  

CAMPYLOBACTER
NEPLUVI verricht samen met haar leden op 
diverse fronten onderzoek om het al dalende 
Campylobacterniveau op pluimveevlees verder naar 
beneden te krijgen. NEPLUVI is verheugd dat zij hiervoor 
middels de PPS ‘Beheersing van Campylobacter in de 
pluimveesector 2.0’ succesvol samenwerkt met overige 
schakels uit de keten, kennisinstellingen als Wageningen 
University & Research, de Universiteit Utrecht en de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

In 2019 heeft NEPLUVI tijdens het mondiale congres 
‘Campylobacter, Helicobacter en Related Organisms’ 
in Belfast een presentatie mogen geven over de 
bereikte resultaten in Nederland. Belangrijke bevinding 
hierbij is dat Nederland niet alleen een dalend niveau 
op eindproducten heeft, maar dat ook de humane 
incidentie over de afgelopen 10 jaar dalend is. Het is 
knap om te zien dat Nederland een sterk dalende trend 
van humane besmettingen weet te bewerkstelligen, maar 
het is de vraag of het dalende Campylobacterniveau 
op in Nederland geproduceerd pluimveevlees hier 
een belangrijke rol in heeft gehad. Er zijn de laatste tijd 
namelijk aanwijzingen dat er zeker ook andere bronnen 
en factoren van invloed zijn op de dalende trend van 
Campylobacter besmettingen bij de mens. 

Zo is er de afgelopen jaren een afname van het aantal 
Campylobacter besmettingen bij de mens, parallel aan 
het dalende aantal uitgeschreven maagzuurremmers. 
Dit terwijl in de periode daarvoor het aantal humane 
Campylobacterbesmettingen bij de mens steeg, 
wat toen parallel liep aan de toename van het aantal 
voorgeschreven maagzuurremmers. Het RIVM stelt 
hierover in haar laatste rapport over zoönosen: ”Er 
zijn aanwijzingen dat de stijging tot in 2011 en de 
kentering in 2012 samenhangt met de sterke stijging 
en daaropvolgende daling van het gebruik van 
maagzuurremmers in die periode.“ 

Bacteriën zijn niet te voorkomen
Pathogene bacteriën komen voor in de natuur, op 
groenten en in het darmstelsel van dieren. 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). Hoewel er bij goede keukenhygiëne 
en productbereiding geen enkele kans is om besmetting 
via pluimveevlees op te lopen, vindt de Nederlandse 

Bestuurslid

Edward Windhorst

pluimveevleessector het haar verantwoordelijkheid 
om te blijven zoeken naar methoden om de kans 
op besmettingen verder af te laten nemen. De 
pluimveesector heeft enorme stappen gezet op het 
gebied van de microbiologische gesteldheid van kip. 
Desalniettemin moet in ogenschouw genomen blijven 
worden dat vlees en gevogelte niet steriel zijn.
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“In Nederland wordt 
in samenspraak met de 
overheid continue gewerkt om 
veilig en gezond pluimveevlees voor 
de consument te kunnen produceren. 
Hier mogen we trots op zijn.”



Dierenwelzijn

Ook het afgelopen jaar stond dierenwelzijn hoog in het 
vaandel en hebben er periodieke overleggen plaatsgevonden 
waar zowel medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit als mensen uit de sector aan tafel zaten. 
Tijdens deze gesprekken zijn meerdere onderwerpen met 
betrekking tot dierenwelzijn besproken en uitgewerkt. 
Daarnaast  heeft de European Food Safety Authority (EFSA) 
een rapport gepubliceerd over het slachten van pluimvee met 
aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn. De positieve 
noot bij deze rapporten is dat veel van de aanbevelingen al 
toegepast worden in de Nederlandse sector. Sterker nog, de 
Nederlandse machinebouwers zijn mondiaal de grootste en 
werken onder andere aan de laatste innovaties op het gebied 
van dierenwelzijn. Dergelijke innovaties worden vaak als 
eerste in Nederland geïmplementeerd. 
Ook wanneer er gekeken wordt naar stalsystemen voor 
in de primaire sector, blijft dit innovatieve karakter bij 
Nederlandse ondernemers sterk aanwezig. Een andere 
belangrijke constatering voor 2019 is dat er opnieuw meer 
traaggroeiende kuikens zijn opgezet in de stallen in vergelijking 
met 2018.

Andere belangrijke dossiers gedurende het afgelopen jaar 
waren het borgen van dierenwelzijn op de slachterijen 
middels cameratoezicht en de ontwikkelingen op het gebied 
van transport met extreme temperaturen. Ten aanzien 
van het laatste onderwerp dient gesteld te worden dat 
het al uitgebreide protocol verder is geactualiseerd en dat 
voorlichtingsmateriaal is gemaakt over hoe dit proces wordt 
vormgegeven. 

“Onze maatschappij ontwikkelt zich continue. 
Enerzijds zien wij een toenemende vraag naar 
kwalitatief  hoogwaardige eiwitten met een lage 
milieu-impact en anderzijds worden 
maatstaven van dierenwelzijn naar 
een hoger niveau gebracht. Als 
sector ontwikkelen wij mee 
om in ieders behoefte te 
voorzien.”

CAMERATOEZICHT OP SLACHTERIJEN VOOR 
HET BORGEN VAN DIERENWELZIJN
Het borgen van dierenwelzijn middels cameratoezicht 
op slachterijen is in het afgelopen jaar zijn tweede fase 
ingegaan. Daarbij is het cameratoezicht uitgerold onder alle 
slachterijleden van NEPLUVI (die al permanent toezicht van 
de NVWA hebben). Gedurende 2019 is er gekeken hoe 
het cameratoezicht op deze bedrijven er voor stond en of 
er verdere aanpassingen nodig waren om de processtappen 
met levende dieren in beeld te brengen. Daarnaast 
is er aandacht besteed aan hoe het cameratoezicht 
daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden in het dagelijkse 
toezichthouden. Hier is aandacht voor vanuit de bedrijven in 
samenwerking met de lokale NVWA. Bij de NEPLUVI leden 
kan de NVWA de beelden, als ondersteuning bij het toezicht, 
bekijken. 

TRANSPORT BIJ EXTREME TEMPERATUREN
Dierenwelzijn tijdens transport is de laatste jaren steeds 
meer onder de aandacht gekomen. Het is van belang dat 
dit proces goed geborgd is, zeker ook indien er sprake is 
van extreme temperaturen. De pluimveesector heeft altijd 
uitgedragen dat het borgen van welzijn tijdens transport altijd 
prioriteit heeft. Zij heeft haar eigen protocol met maatregelen, 
die genomen kunnen worden wanneer er sprake is van 
extreme temperatuuromstandigheden. Ook vanuit NGO’s 
zijn aanbevelingen gedaan over hoe het transport tijdens 
dagen met extreme hitte het best vorm gegeven kan worden. 
Veel van de aanbevelingen die werden gedaan, waren al 
opgenomen in de sectorprotocollen. Daarnaast is over dit 
onderwerp veel overleg geweest met zowel de NVWA als 
andere sectoren. Dit met als doel om het proces zo goed 
mogelijk te blijven borgen en om te komen tot objectieve 
criteria voor het uitvoeren van de beoordeling hierop. 

Naast deze ontwikkelingen heeft minister 
Schouten de wens uitgesproken om voor de 
zomer in 2020 wetgeving klaar te hebben 
om diertransport boven de 35 graden 
Celsius te voorkomen. NEPLUVI heeft 
hierbij altijd uitgedragen dat het niet 
transporteren wanneer de temperatuur 
boven de 35 graden Celsius is kan, 
maar dat het hiervoor nodig is dat er 
ook op “alternatieve tijden” (zoals ’s 
nachts en in het weekend) toezicht 
gehouden moet kunnen worden door 
de toezichthouder. Hier zijn in 2019 
constructieve gesprekken over gevoerd. 

Bestuurslid

André Eegdeman
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Welzijnsgids
De Europese wetgeving adviseert lidstaten om een 
welzijnsgids op te stellen. Voor de pluimveeslachterijen is dit 
in 2019 in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Waren 
Autoriteit verder vorm gegeven. In die gids wordt voor alle 
facetten van de slachterij een richtlijn gegeven hoe met de 
dieren moet worden omgegaan.

Diergezondheid
AI-ROADMAP 
In samenwerking met het ministerie van LNV en de 
Dierenbescherming heeft de pluimveesector een roadmap 
strategische aanpak vogelgriep geïntroduceerd. De roadmap 
bevat 28 uiteenlopende acties, onder andere op het gebied 
van preventie van insleep van HPAI vanuit wilde vogels, 
vaccinatie, het beperken van de gevolgen van een HPAI-
uitbraak en benodigde communicatie. De meeste HPAI-
uitbraken werden de laatste jaren gevonden in waterrijke 
gebieden en zijn te relateren aan overwinterende vogels 
(al dan niet op doorvlucht). Uitbraken van vogelgriep 
in de pluimveesector zijn dan ook vaak het gevolg van 
direct of indirect contact met wilde vogels. Het zijn vooral 
legpluimveebedrijven met kippen die buiten lopen, die een 
verhoogde kans hebben om besmet te raken. De roadmap is 
voorzien van allerlei adviezen en acties, waaronder hoe met 
het ophokken van pluimvee kan worden omgegaan om de 
besmetting tijdens risicoperiodes te reduceren. Een dergelijke 
ingrijpende maatregel is juist vanuit dierenwelzijnsoptiek 
te adviseren bij een reële kans op insleep (om daarbij 
besmetting te voorkomen). 

ANTIBIOTICA
Sinds dat duidelijk werd dat het gebruik van antibiotica 
ongewenste neveneffecten kan hebben, is er een aanpak 
gekomen om het gebruik terug te dringen. Geformuleerde 
doelstellingen om het gebruik van antibiotica met 50% 
terug te dringen, had de sector al relatief snel gerealiseerd. 
In 2019 is ten opzichte van 2009 het antibioticagebruik 
zelfs met ruim 75% gereduceerd. De nog geringe toegepaste 
hoeveelheid antibiotica worden uitsluitend curatief 
toegepast. Dus alleen als het nodig is, net als bij mensen, en 
op recept van een dierenarts. 

Hierbij is het goed om te benadrukken dat er geen 
antibioticaresiduen in vlees zitten. Voor elk antibioticum geldt 
een zogenaamde wachttijd. Dat zijn strenge regels voor de tijd 
die vleeskuikenhouders moeten wachten tussen het geven 
van antibiotica en het moment dat de dieren naar de slacht 
gaan. Hier wordt door zowel de overheid als het bedrijfsleven 
streng op gecontroleerd. De wachttijd zorgt ervoor dat op 
het moment van slachten er geen risico’s meer zijn door de 
toegediende antibiotica. In kippenvlees in de winkel worden 
dan ook geen residuen van antibiotica gevonden.

De succesvolle Nederlandse aanpak blijft niet onopgemerkt 
bij vele andere landen. Vanuit de hele wereld komen er veel 
vragen binnen over de Nederlandse aanpak op het gebied 
van antibioticareductie. 
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7. OVERZICHT PRODUCTIE 
PLUIMVEESLACHTERIJEN

Productiecijfers 2019
(geslacht gewicht)

< 20.000 ton
KemperKip B.V. Uden

Van der Linden Poultry Products B.V. Panningen

20.000 – 50.000 ton 
Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V. Leek

Mieki Hunsel B.V. Hunsel

Pluimveeverwerking Jan van Ee Stroe

Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. Breukelen

Van den Bor Pluimveeslachterij B.V. Nijkerkerveen

50.000 – 80.000 ton
CFG Frisia B.V. Haulerwijk 

> 80.000 ton
Storteboom Fresh B.V. Putten

Storteboom Kornhorn B.V. Kornhorn

Plukon Dedemsvaart Dedemsvaart

Plukon Blokker Blokker

Plukon Goor Goor

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen Nunspeet

Exportslachterij Clazing B.V. Zevenhuizen

Esbro B.V. Wehl

Overige pluimveeslachterijen

< 20.000 ton
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

Overzicht productie vleeskuikenslachterijen
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“Kip is het 
meest duurzame 

stukje vlees dat je in 
het schap kunt vinden. 

De sector als geheel 
verduurzaamt steeds verder 

met nieuwe initiatieven. Zo blijft 
Nederland voorop lopen.”

worden ingezet voor energieopwekking. De co-producten 
uit de pluimveeketen bij slachterijen, broederijen en ei-
verwerking kunnen in dit perspectief, zodra de regelgeving 
dat toelaat, op een dusdanige manier gewonnen worden dat 
hoogwaardige toepassing mogelijk is in humane en/of dierlijke 
voeding. 

Met deze speerpunten denkt de pluimveesector een goede 
bijdrage te leveren aan een verdere verduurzaming van de 
sector. Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren 
van de streefbeelden zijn, naast het creëren van een 
aantrekkelijk verdienmodel voor de te leveren inspanningen 
en investeringen, voornamelijk: investeringsruimte, een 
level playing field ten opzichte van andere landen (alle 
pluimveeproducten op de Europese markt worden conform 
EU-normen geproduceerd) en (op onderdelen) aangepaste 
regelgeving.

Duurzame productie, pluimvee 
circulair
De pluimveesector heeft in 2019 haar streefbeelden 
geformuleerd richting 2030. Voor de kortere en middellange 
termijn (tot 2025) zijn doelen en acties geformuleerd die 
toezien op klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, 
dierenwelzijn en maatschappij. Op het gebied van klimaat 
wil de pluimveesector netto-energieproducent worden 
door energiebesparing en opwekking van duurzame energie 
(met bijvoorbeeld zonnepanelen, aardwarmte, windenergie 
en biomassa) en wil zij door middel van samenwerking 
met de energiesector zoeken naar mogelijkheden voor 
energielevering en -opslag. Tevens wil de sector meer 
duurzame voedergrondstoffen gebruiken met een lage CO

2
-

footprint. 

De pluimveesector streeft naar een verdere verduurzaming 
van de circulaire economie, hetgeen zij wil bereiken door 
enkele nieuwe speerpunten. Onderdeel daarvan is dat per 
2022 diermeel in pluimveevoeders benut kunnen worden 
en per 2025 ook surplus food en food waste, mits dat voor 
mens en dier veilig kan, nationale- en internationale wetgeving 
dit toestaat en afnemers in binnen- en buitenland dit 
accepteren. Nieuwe kansen worden ook gezien in alternatieve 
eiwitten voor pluimveevoer (insecten, algen etc.). Daar waar 
mogelijk zou per 2023 pluimveemest ingezet kunnen worden 
als voeringrediënt voor insecten, wormen en/of vissen en/
of herkauwers, als dat veilig kan en de regelgeving daarop is 
aangepast. De mest kan daarnaast als hoogwaardige bron 
van nutriënten in de akker- en tuinbouw worden gebruikt 
in en buiten Nederland. De eventueel resterende mest kan 

8. MILIEU

Bestuurslid

Wytze van der Meer
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CO2 Footprint
De productie van kippenvlees heeft in vergelijking met 
andere vleessoorten een lage belasting op het milieu. 
De gunstige CO2 footprint is deels een verdienste van 
de kip zelf. Een kip heeft namelijk de eigenschap om de 
voedingstoffen uit zijn voer efficiënt te benutten om zelf 
te groeien. De zogenaamde voederconversie van kip is 
daarmee heel gunstig. Om die reden is er relatief weinig 
land nodig voor het produceren van de grondstoffen 
voor het voer. Ook de manier waarop de kippen 
worden gehouden is belangrijk. De inspanningen van 
pluimveehouders om de milieuprestaties te verbeteren 
zijn een continue proces en staan hoog op de agenda. 
De concepten met een plus op het welzijn hebben hierop 
een keerzijde; dergelijke dieren hebben meer ruimte in 
de stal nodig (ze gebruiken meer land), groeien trager 
(hogere voederconversie) en leven langer (meer voer 
nodig en meer emissies). 

Energie
Een van de oplossingen om het energiegebruik te 
laten dalen is het gebruik van warmtewisselaars in 
de stal, die via gescheiden circuits de instromende 
buitenlucht verwarmen met de uitstromende 
stallucht. Ook zullen steeds meer zonnepanelen 
worden geïnstalleerd en bestaan er al 
energieneutrale stallen.

Een aanzienlijk deel van de geproduceerde 
vleeskuikenmest wordt door verbranding 
omgezet in energie en mineralen. Dit vindt 
plaats in een speciale mestverbrandingscentrale 
in Moerdijk waar volledig groene energie 
wordt geproduceerd uit vleeskuikenmest. De 
pluimveesector kampt dan ook niet met een 
mestoverschot. 

Ook de verwerkende bedrijven dragen fors bij om 
energie te besparen. In een meerjarig convenant 
met de overheid is een reductiedoelstelling van 
het energiegebruik van 2% per jaar opgenomen. 
De bedrijven in de pluimveevleesverwerking 
behalen deze doelstelling door de toepassing van 
energiebesparende innovaties, het gebruik van 
duurzame energie en door procesaanpassingen. De 
verwerkende bedrijven investeren ook op het gebied 
van waterbesparing, waarbij zowel wordt ingezet op het 
reduceren van de hoeveelheid te gebruiken water en op 
technieken om het gebruikte water te zuiveren voordat 
het wordt geloosd. 

Emissies
De Nederlandse vleeskuikensector kent veel voorbeelden 
van bedrijfsvoering die continue op een hoger niveau 
worden gebracht. Zo sluit de sector aan op de 
uiteenlopende wensen en eisen die door de overheid 
en de consument worden gesteld en versterken 
wij onze internationale reputatie. Sinds 2000 is de 
ammoniakemissie sterk verminderd, onder andere door 
emissiearme huisvestingsystemen die nu overal in gebruik 
zijn. Verdere reductie van ammoniakemissie is bereikt 
door gebruik van ander diervoer, toevoegingen aan het 
strooisel waardoor minder ammoniak wordt gevormd, 
luchtwassers en andere managementmaatregelen. 
Moderne stallen worden op deze manier uitgerust met de 
laatste innovaties en stoten steeds minder emissies uit. 

Nieuwe ontwikkelingen maken het verder mogelijk om de 
lucht die uit de stal komt emissiearm te maken. Zo wassen 
waterwassers het stof uit de ventilatielucht voordat het 
naar buiten gaat. Ook worden ionisatiesystemen gebruikt 
om fijnstofdeeltjes elektrisch te laden. De geladen 
stofdeeltjes zetten af tegen metaal of andere stroom 
geleidende materialen, die vervolgens schoon worden 
gespoeld. 
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Productpromotie
Afgelopen jaar heeft NEPLUVI haar receptenpagina 
www.kiprecepten.nl in een compleet nieuw jasje 
gestoken. De nieuwe website is ingericht om een groot 
publiek te bereiken en te voldoen aan de behoeftes 
van verschillende consumenten naar moderne en 
inspirerende kiprecepten. De website voorziet niet alleen 
in een grote verscheidenheid aan recepten met alle 
mogelijke kipdelen, maar toont ook allerlei verschillende 
manieren van bereiden. Daarnaast biedt de website 
informatie over de productherkomst door middel van 
filmpjes met pluimveehouders die trots over hun vak 
vertellen en laten zien hoe zij voor hun kippen zorgen. 
Kiprecepten.nl is niet alleen een interactieve website, 
maar communiceert ook met haar bezoekers via 
Facebook en Instagram, waar wekelijks nieuwe recepten 
worden getoond. Door het samenwerken met partijen die 
online al vele duizenden ‘volgers’ hebben, wordt de social 
community (Facebook, Instagram, YouTube, foodblogs) 
alleen maar groter. De geactualiseerde website van 
Kiprecepten had in haar eerste vier maanden al meer 
bereik dan ooit tevoren. 

Europese promotiecampagne
NEPLUVI is lid van AVEC, de Europese overkoepelende 
brancheorganisatie van de pluimveevleessector. Via 
AVEC heeft NEPLUVI een Europese subsidie verleend 
gekregen om haar communicatie over de productie van 
Europees pluimveevlees aan een breed publiek over te 
brengen. NEPLUVI is voornemens om met deze extra 
financiële middelen haar promotieactiviteiten voor de 
interne markt krachtiger neer te zetten. De campagne 
zal plaatsvinden in 2020 en 2021 en communiceert 
voornamelijk vanuit kipinnederland.nl en kiprecepten.nl

9.  COMMUNICATIE

Sectorpromotie
De bij NEPLUVI aangesloten leden hechten veel belang 
aan het promoten van de pluimveesector onder een 
breed publiek. In 2016 is daarvoor www.kipinnederland.
nl opgericht. Kip in Nederland informeert over een breed 
spectrum van thematiek en actualiteiten. Omdat de sector 
door sommige partijen met regelmaat moedwillig in een 
negatief daglicht wordt gezet, blijft het van belang om 
consumenten voldoende informatie te bieden om objectief 
geïnformeerd te blijven. Kip in Nederland heeft afgelopen jaar 
een breed publiek weten te bereiken door haar zichtbaarheid 
op televisie, social media en (online) campagnes. Tevens 
zijn sectorfilms ontwikkeld over diverse onderwerpen, die in 
2020 zullen worden verspreid op social media. Afgelopen 
jaar heeft NEPLUVI veel ingezet op persoonlijke benadering 
van politici, bestuurders en opinieleiders, ondersteund door 
het produceren van actuele nieuwsbrieven en het delen van 
infographics en factsheets. Het delen van informatie over 
de sector vindt niet alleen in Den Haag of Brussel plaats, 
maar ook via werkbezoeken bij leden en de periferie om 
het beleid van de sector op specifieke onderwerpen uit te 
leggen, statistische en feitelijke informatie te verschaffen en 
te spreken over kwesties die van invloed zijn op de sector. 
In 2019 heeft NEPLUVI zes verschillende delegaties mogen 
ontvangen van Nederlandse ministeries alsmede diverse 
buitenlandse delegaties. 

Bestuurslid

Bart Remkes

Exportpromotie
Via de website www.hollandpoultry.com wordt aandacht 
geschonken aan de toegevoegde exportwaarde van 
Nederlandse pluimveevleesproducenten. Holland Poultry 
wordt informatief ingezet als platform voor derde landen 
en fungeert ook op internationale beurzen als trefpunt voor 
derde landen. Dit met als doel om in contact te treden met 
NEPLUVI en haar leden. Zo was Holland Poultry aanwezig 
met een stand op de International Meat Industry Exhibition 
in China. Holland Poultry werd als een van de weinige 
buitenlandse organisaties/bedrijven overal genoemd als 
sponsor van het gehele event. Op deze wijze ondersteunt 
NEPLUVI haar leden in het verkrijgen van markttoegang in 
derde landen. . 

“Niet iedereen weet tegenwoordig even goed meer 
waar hun voedsel vandaan komt. Door die 
onwetendheid ontstaan misvattingen. 
Om die reden laten wij als sector 
zien wat er voor nodig is om 
een kwalitatief hoogwaardig 
en voedselveilig product 
als Nederlandse kip te 
produceren.”
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Fabels over de  
vleeskuikensector 
ontkracht
Over de pluimveesector gaan veel verhalen de ronde. Sommige organisaties brengen bewust 
onwaarheden de wereld in om de pluimveesector een slechte naam te bezorgen. De sector is heel 
vooruitstrevend en veel verhalen die de ronde doen zijn ronduit fout of allang verleden tijd. Een 
aantal van deze fabels zijn hier ontkracht, zodat u correct geïnformeerd bent over de sector.

De sector fokt alleen op snelle groei.

Fokkerijorganisaties besteden veel aandacht 
aan het fokken van algeheel robuuste kuikens.
Dit betekent dat gezondheidsaspecten zoals stevige 
poten en een gezond hart speerpunten zijn in het 
fokkerijbeleid. Er worden steeds successen geboekt 
in de verdere verbetering van de robuustheid en 
verduurzaming van kip. Daarnaast is er een grote 
diversiteit aan langzamer groeiende rassen. De meest 
gangbare kip is gefokt op efficiëntie en groeit snel. 
Daardoor heeft zij een zeer lage carbon footprint en 
is dan ook uiterst duurzaam (de carbon footprint is 
zelfs beter dan die van veel andere vleessoorten).

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Jonge haantjes worden vergast en alleen 
de hennen produceren vlees.

In de vleeskuikensector worden zowel de haantjes 
als de hennetjes gehouden voor het produceren 
van hoogwaardig vlees. 
Hennetjes en haantjes groeien met elkaar op 
tot vleeskuikens. Voor de productie van kip die 
in de winkel wordt aangeboden worden dus 
zowel de hennetjes als de haantjes gebruikt.

Fabel

Werkelijkheid
Fabel

Werkelijkheid

Kippen zitten in kooien.

Alle vleeskuikens in Nederland – en in 
de Europese Unie – leven in grote stallen 
waar zij vrij kunnen rondlopen. 
Leghennen werden in het verleden wel in legbatterijen 
gehouden. Deze zijn echter sinds 2012 verboden 
in de Europese Unie. Vleeskuikens scharrelen 
altijd vrij rond in een stal of daarbuiten.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Kippenvlees zit vol met water.

Aan naturel kippenvlees worden geen andere stoffen 
toegevoegd. Je koopt in de supermarkt echt vlees.
Er bestaan landen in de wereld waar water in vlees 
wordt gespoten om zo tot een hoger gewicht te 
komen. In Nederland is het niet toegestaan water of 
andere stoffen aan naturel vlees toe te voegen. Voor 
pluimveevlees bestaan strenge wettelijke normen over 
het watergehalte dat het vlees mag bevatten. Hierop 
wordt door onafhankelijke instanties gecontroleerd. Ook 
de geïmporteerde kip wordt daar op gecontroleerd.
Er bestaat wel gemarineerd kippenvlees, dat naast 
kruiden e.d. ook water kan bevatten, maar daarvoor 
geldt dat alle toevoegingen op het etiket vermeld 
staan. Ook dat wordt goed gecontroleerd.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Biologische kip is de beste.

Ieder concept heeft haar eigen sterke en minder 
sterke punten. 
Bij de productie van dierlijke producten, zoals vlees, 
komen dierenwelzijn, arbeid, milieu en veel andere 
aspecten allemaal samen in een productiesysteem. 
Afhankelijk van het systeem ligt de focus op het 
aanpakken van bijvoorbeeld dierenwelzijns- of 
milieu-aspecten. Biologische kippen lopen een groot 
deel van hun leven buiten. Dit past in de menselijke 
beleving van een optimaal dierenwelzijn. Hier staat 
echter tegenover dat biologisch vlees een vele malen 
grotere impact heeft op het milieu dan gangbaar 
kippenvlees. Ze verbruiken meer voer en stoten meer 
emissies uit in de lucht, omdat ze langer leven voordat 
ze naar de slacht gaan. Doordat biologische kippen 
buiten lopen, gebruiken ze meer land en worden ze 
meer blootgesteld aan bepaalde ziektes van buitenaf 
dan kippen die in de stal leven. De verschillende 
concepten zorgen voor een gevarieerd aanbod aan 
kippenvlees in het schap. Elk concept heeft haar eigen 
voordelen en is op haar eigen manier duurzaam.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Veehouders zijn stug en willen niet veranderen.

Nederlandse pluimveehouders zijn de innovatiefste 
ter wereld. 
De Nederlandse pluimveehouders zijn altijd op zoek 
naar verbeteringen. Op het gebied van dierenwelzijn, 
voedselveiligheid, diergezondheid en milieu. In 
sommige gevallen vraagt dit grote investeringen 
van bedrijven. Naast het voldoen aan strenge 
regelgeving is de Nederlandse sector in staat op veel 
punten innovatief te blijven. Het is belangrijk dat 
bedrijven ruimte krijgen om innovaties in te passen. 
Zo blijft de sector steeds voorop lopen. Nederland 
wordt mondiaal als één van de meest innovatieve 
landen wat betreft de pluimveehouderij gezien.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Megastallen zijn slecht voor het dierenwelzijn.

In grote stallen worden de dieren minstens net zo 
goed verzorgd als in iedere andere stal.  
Bedrijven met vee worden over de jaren heen steeds 
groter. Dit is met name omdat een groter bedrijf 
makkelijker rendabel is te houden, zeker als er steeds 
weer nieuwe investeringen gedaan moeten worden 
om aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. Meer dieren 
in een stal betekent niet een slechter dierenwelzijn. 
Een winstgevend bedrijf kan meer investeren in 
innovaties op het gebied van dierenwelzijn. Ook 
voldoen ze aan dezelfde wettelijke eisen als kleine 
stallen. Dierenwelzijn is niet afhankelijk van de 
omvang van een bedrijf, maar van de omstandigheden 
waaronder de dieren gehouden worden. Veel grote 
bedrijven gaan verder dan het wettelijk minimum.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Dieren gaan zwaar gestresst het slachthuis in.

Er worden tal van maatregelen genomen om  
ervoor te zorgen dat de dieren zo min mogelijk 
stress ervaren. 
Speciaal opgeleide vang- en laadploegen, opgeleide 
transporteurs en slachterijen doen er alles aan om 
stress in de fase naar de slacht te minimaliseren. 
Dit is belangrijk voor het dierenwelzijn. Daarnaast 
kan stress de kwaliteit van het vlees beïnvloeden. 
Voor de medewerkers van het slachthuis is het 
bovendien prettiger om met rustige dieren te 
werken. De dieren krijgen na binnenkomst bij het 
slachthuis eerst de tijd om bij te komen na het 
transport. Ze staan dan in een ruimte met gedimd 
of blauw licht, wat een rustgevend effect heeft. 

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Kippenvlees zit vol met hormonen.

In kip en ander pluimveevlees zitten geen 
hormonen, zeker niet in Europa. 
Het gebruik van hormonen in de 
pluimveevleesproductie is in Nederland al sinds 
1961 streng verboden en enkele jaren later is 
het ook in de Europese Unie verboden. Hier 
wordt vanaf die tijd ook op gecontroleerd door 
de overheid en het bedrijfsleven. Er worden in de 
pluimveehouderij geen hormonen gebruikt.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid

Kippen worden volgestopt met antibiotica.

De regels voor antibiotica zijn streng: alleen 
gebruiken als de dieren daadwerkelijk ziek zijn.  
De pluimveesector werkt al sinds 2009 aan het 
verminderen van het antibiotica gebruik. En met 
succes; het gebruik is al met 75% verminderd. Het 
preventief gebruik van antibiotica is verboden. Dit 
betekent dat dieren alleen antibiotica krijgen als 
er daadwerkelijk een ziekte heerst in de stal. Dit 
moet door een dierenarts zijn voorgeschreven. 
Daarnaast selecteert de dierenarts kritisch het 
soort antibiotica dat hij/zij gebruikt. Zo houdt de 
sector het gebruik van antibiotica zo laag mogelijk.

Fabel

Werkelijkheid

Fabel

Werkelijkheid



10. WETTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN
Een Nederlandse ondernemer die pluimveevlees produceert moet aan erg veel wetgeving voldoen. 

Het betreft niet alleen Europese wetgeving, maar ook nationale wetgeving. Op Europees gebied 

zijn er tal van verordeningen voor bijvoorbeeld het transport van dieren, voor het welzijn van de 

dieren en voor eisen op het gebied van voedselveiligheid. Veel van deze wetgeving wordt frequent 

geactualiseerd, zodat zij aan de laatste inzichten voldoet. NEPLUVI hecht grote waarde aan deze 

wetgeving, omdat zij er mede aan bijdragen dat we hoogwaardige producten produceren.

Interpretatie regelgeving
Hoewel er grote waarde aan de regelgeving wordt 
gehecht, is het verschil in interpretatie tussen lidstaten 
over de (Europese) wetgeving een doorn in het oog voor 
de Nederlandse ondernemers. Zo zijn er vele dossiers 
te noemen waarbij de Nederlandse interpretatie van 
de Europese wetgeving diverse malen strikter is dan de 
interpretatie van diezelfde wetgeving in omliggende landen. 
Dit zorgt voor een ongelijk speelveld in dezelfde interne 
Europese markt. 

NEPLUVI voert hierover in diverse gremia overleg met de 
NVWA en het ministerie van LNV. Hierbij komt het voor dat 
er tegengestelde visies over de interpretatie van bepaalde, 
veelal Europese, regelgeving blijft. In dergelijke gevallen kan 
besloten worden dat er juridisch uitsluitsel wordt gevraagd 
over een bepaalde interpretatie van de wet. 

Kosten Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Een ander aspect waar de Nederlandse 
pluimveeverwerkende sector moeite mee heeft zijn de 
kosten die betaald moeten worden voor het (wettelijk 
verplichte) toezicht van de NVWA. De sector heeft er 
geen enkel probleem mee dat de medewerkers van de 
NVWA goed betaald worden en dat de sector hieraan 
bijdraagt. Het is immers in het belang van de Nederlandse 
pluimveesector dat er een heldere, kordate, maar redelijke, 
NVWA functioneert op de bedrijven. Echter, de sector vindt 
het onterecht dat in het NVWA-tarief zeer veel kosten voor 
het grote achterliggende NVWA-apparaat verdisconteerd 
zitten, terwijl de algehele NVWA-retributies veel minder in 
rekening worden gebracht bij andere (schakels uit de) ketens. 
De Nederlandse rechter heeft in 2019 bepaald dat bepaalde 
(opleidings-) kosten onterecht aan het bedrijfsleven zijn 
doorberekend. Hier is voor gecorrigeerd. 

Op het gebied van de NVWA kostenopbouw is in 2019 
door een onafhankelijk bureau gewerkt aan een rapport 
om de kostenopbouw van de NVWA inzichtelijk te maken. 
NEPLUVI heeft haar inhoudelijke input gegeven voor de 
totstandkoming van het rapport, dat begin 2020 aan de 

Tweede Kamer wordt aangeboden.  

Recidive bepaling
De overheid dient te waarborgen dat de handhaving bij 
overtredingen van bestuursrechtelijke wetgeving evenredig is. 
Door standaard gebruik te maken van de recidive toepassing, 
wordt de sanctionering voor diverse incidenten op een 
niveau gebracht dat niet meer strookt met de zwaarte van de 
overtreding. De preventieve werking van dergelijke sancties 
is in veel gevallen een illusie. Immers wat slachterijen ook 
doen, soms is niet te voorkomen dat een voorschrift niet 
kan worden gevolgd. Ook bij gebruik van moderne en goed 
onderhouden machines kunnen bijvoorbeeld storingen 

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

optreden. Daar komt bij dat er altijd een toezichthouder van 
de NVWA aanwezig is op een slachterij en er dagelijks dus 
vele controles plaatsvinden. Indien recidive wordt toegepast 
op gebeurtenissen die een slachterij niet kan voorkomen, 
in ieder geval niet voor de termijn van 5 jaar, dan verliest 
dit middel zijn doel. Het is noodzakelijk om hier, evenals de 
zwaarte van de overtreding, rekening mee te houden in het 
gebruik van recidive. 

Bestuurslid

Gertjan Tomassen
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11. SOCIALE 
AANGELEGENHEDEN

12. ONTWIKKELINGEN 
IN DE SECTOR 

De resultaten en de vernieuwingszin van de ondernemers 
in de sector staan internationaal sterk in de belangstelling. 
Op diverse aspecten van de bedrijfsvoering neemt 
Nederland een toppositie in. De sector is vastbesloten 
om die positie in de toekomst nog verder te versterken. 
Op alle niveaus van de keten worden ook nu weer 
nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Er wordt gewerkt 
aan nieuwe manieren van ketenborging, ontwikkeling van 
nieuwe stalconcepten, nieuwe selectie- en fokmethoden, 
energiezuinige technologie en vervoeren van slachtrijpe 
dieren op alternatieve tijden tijdens dagen met extreme 
temperaturen. Alleen al door de vernieuwingen waar 
momenteel aan gewerkt wordt, zullen in de praktijk grote 
slagen voorwaarts worden gemaakt.

Meer concreet kan op het gebied van de broederijen 
gesteld worden dat de uitgekropen kuikens steeds vaker 
direct voorzien worden van voer en water. Hierdoor 

wordt het kuiken robuuster en vitaler. Een andere 
continue ontwikkeling die gaande is, is het door de 
markt inspelen op de wensen van de consument. De 
pluimveebedrijven hebben veel flexibiliteit getoond door 
inmiddels te voorzien in allerlei denkbare concepten: 
van biologische en scharrelkip, tot Beter Leven en 
diverse concepten. In Nederlandse supermarkten wordt 
geen regulier kippenvlees meer verkocht. Nederland is 
hiermee uniek in Europa. Ook vanuit slachterijen worden 
continue grote investeringen gepleegd om het proces 
waar mogelijk nog verder te verbeteren. Zo worden 
investeringen verricht in apparatuur om de handelingen 
van keurders te ondersteunen, wordt geïnvesteerd in 
nieuwe verdovingsapparatuur waarmee zo min mogelijk 
handelingen aan de dieren worden verricht en worden 
machines gereviseerd om de slacht zo hygiënisch mogelijk 
uit te voeren. 
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Cao
Per 1 mei 2019 is met CNV Vakmensen een nieuwe 
kortlopende cao afgesloten in verband met twee belangrijke 
en onzekere aspecten: wat gaat er in het Verenigd Koninkrijk 
gebeuren met de Brexit en welke regels worden afgesproken 
inzake de import van pluimveevlees uit Oekraïne. De 
beknopte afspraken zijn vastgelegd in de nieuw vormgegeven 
cao, waaraan in 2019 de laatste hand is gelegd. Deze cao liep 
tot en met 31 december 2019.

Tegen het einde van het jaar zijn de onderhandelingen gestart 
over een nieuwe cao per januari 2020. Deze gesprekken zijn 
gevoerd met CNV Vakmensen en FNV. In de achterliggende 
jaren is veelvuldig gesproken over duurzame inzetbaarheid. 
Er is overeenstemming bereikt over de invoering hiervan in 
de nieuwe cao. Dit biedt medewerkers de gelegenheid om 
vanaf 58-jarige leeftijd te komen tot een vierdaagse werkweek 
en ontvangen alle medewerkers waarvoor de nieuwe 
regeling geldt een persoonlijk budget per jaar. Daarnaast 
maakt een goed loonbod, naast enkele andere elementen, 
het akkoord compleet. Begin 2020 is ingestemd met het 
onderhandelaarsakkoord voor de cao, die een looptijd kent 
tot 31 maart 2021.

Voor de pluimveeverwerkende industrie zijn werknemers van groot belang. Enerzijds moeten, 

om gekwalificeerde mensen te krijgen en te houden, de arbeidsvoorwaarden op een voldoende 

niveau liggen. Anderzijds zijn de kosten van belang voor de concurrentiepositie.

Scholing
In het verslagjaar is goed gebruik gemaakt van de 
opleidingsmogelijkheden die door de Pluimvee Academie 
worden geboden en waaraan door de Stichting OFP een 
subsidie wordt verleend. Scholing blijft een permanent 
onderdeel voor de inzet van goed personeel.

Arbocatalogus
In het voorjaar van 2019 is de Landelijke Arbodag gehouden. 
Deze dag stond in het teken van ongewenst gedrag op de 
werkvloer. Door enkele acteurs werden herkenbare situaties 
nagebootst met daarbij ook de mogelijke oplossingsroutes. 
Deze dag werd druk bezocht. Inmiddels zijn alle 
onderwerpen opgenomen in de Arbocatalogus. Er wordt 
in werkgroepverband gesproken over de toepassing van de 
Risico-inventarisatie, die voor de bedrijven geldt. Ook wordt 
permanent de catalogus onder de loep genomen en actueel 
gehouden.

Pensioen
Aan het einde van het jaar 2019 is uitgebreid gesproken over 
de premie 2020 van pensioen en VPL (Vroeg Pensioen 
en Levensloop Regeling). In het verslagjaar werd duidelijk 
dat niet alle medewerkers die recht hebben op VPL ook in 
de bestanden van het pensioenfonds als zodanig bekend 
zijn. Afstemming heeft plaatsvonden en de niet bekend 
zijnde deelnemers staan nu wel in het bestand. Gevolg 
hiervan was dat bij de premieberekeningen over de laatste 
jaren hiermee geen rekening is gehouden en dit nu dus een 
premiestijging tot gevolg had. Het jaar 2020 is het laatste 
jaar waarin VPL geldt. Het is van groot belang dat voor het 
laatste jaar een goede premie wordt berekend. De totale 
premie bleef ongewijzigd, waardoor deze verhoging ten 
laste van de premie voor het pensioen komt en derhalve 
voor het jaar 2020 een lagere opbouw kent. Aan het einde 
van de VPL-regeling worden de rechten aan de deelnemers 
toegekend en wordt de gehele premie aangewend voor 
ouderdomspensioen.



13. TOT SLOT
De consumptie van pluimveevlees blijft groeien. In 
Nederland, Europa en ook daarbuiten. Per hoofd 
van de bevolking eten we gemiddeld 22,5 kilogram 
pluimveevlees, waarvan 20,8 kilogram kip. Kip is lekker, 
laat zich makkelijk en snel bereiden, en kent toepassingen 
in vele uiteenlopende gerechten: bij de consument thuis, 
in de horeca en in de voedingsmiddelenindustrie. De 
supermarkten en poeliers bieden een breed assortiment 

aan met kip die onder verschillende milieu- en 
dierenwelzijnslabels is geproduceerd. In al die segmenten 
wordt een product van uitstekende kwaliteit geleverd. 
Dit wordt nog eens onderstreept door de populariteit 
van de producten van de Nederlandse vleeskuikensector 
in het buitenland, tot uitdrukking komend in goede 
intracommunautaire handel en exportcijfers. Hier mogen 
we met zijn allen trots op zijn!
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