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WOORD VAN  
DE VOORZITTER
Het jaar 2020 zal zonder twijfel door eenieder worden 
herinnerd als het jaar van de COVID-19 pandemie. 
Ook de pluimveevleessector is niet ontkomen aan de 
enorme effecten die deze pandemie heeft veroorzaakt. 
NEPLUVI en haar leden hebben zich vanaf het begin 
van de pandemie ingezet om de consumenten te 
kunnen blijven voorzien van een voedselveilig en 
duurzaam product. Zeker in de eerste paar weken 
na de uitbraken moesten alle zeilen worden bijgezet 
om aan de grote vraag van pluimveevlees te kunnen 
voldoen. Mede vanwege de (intelligente) lockdown in 
vele Europese lidstaten is de markt kort daarna flink 

en is een andere slachterij failliet verklaard. Waar 
NEPLUVI en haar leden zich vanaf het begin van de 
COVID-19 uitbraken sterk voor hebben ingezet, is het 
voorkomen van brandhaarden onder het personeel van 
pluimveevlees verwerkende bedrijven. Vanuit NEPLUVI 
zijn diverse protocollen opgesteld, die door de overheid 
als positief zijn beoordeeld, waarin vele maatregelen staan 
beschreven om besmettingen te voorkomen. De leden 
van NEPLUVI hebben niet alleen de vele maatregelen uit 
de protocollen doorgevoerd, maar hebben zich daarbij 
ook door onafhankelijke bureaus, die gespecialiseerd zijn 
op dit onderwerp, laten toetsen. De terugkoppeling van 
de specialisten ten aanzien van de genomen maatregelen 
door de pluimveevleesverwerkende bedrijven waren 
positief. Gelukkig heeft deze aanpak geleid tot het 
behalen van het doel; in 2020 zijn brandhaarden in 
de pluimveevleesverwerkende bedrijven ons bespaard 
gebleven.

Wat 2020 mede tot een bijzonder jaar heeft gemaakt zijn 
de uitbraken van het hoog pathogene Aviaire Influenza 
virus (vogelgriep). Vanwege de aanwezigheid van dit 
virus onder wilde vogels, wat is overgebracht door 
trekvogels vanuit het wild via Kazachstan en Rusland, 
zijn verschillende commerciële bedrijven in Nederland 
en andere Europese landen besmet geraakt. Dit heeft 
niet alleen grote negatieve effecten gehad voor de 
getroffen bedrijven, maar ook voor de export. Diverse 
derde landen hebben vanwege de uitbraken beperkingen 
opgelegd. Ondanks deze zeer negatieve effecten kan 
NEPLUVI niet anders concluderen dat de samenwerking 
op dit onderwerp met de overige brancheorganisaties 
en de overheid, met als doel om de kans op insleep en 
versleping te minimaliseren, goed is verlopen. 

Een overig zeer belangrijk dossier in 2020 was de 
onzekerheid rondom het al dan niet sluiten van een 
Brexit-deal en het plegen van voorbereidingen om hier 
zo goed mogelijk op in te zetten. NEPLUVI is verheugd 
dat eind 2020 alsnog een deal gesloten kon worden 
met het Vereniging Koninkrijk, aangezien zij gezien moet 
worden als een van de belangrijkste handelspartners 
van onze sector. NEPLUVI blijft ook na 2020 nauwe 

contacten onderhouden met de bedrijven en de relevante 
overheidsinstanties met als doel om de stromen van en 
naar het Verenigd Koninkrijk ook in de nieuwe situatie zo 
goed mogelijk te continueren. 

Een relevante (politieke) ontwikkeling van 2020 is 
de gepresenteerde Farm-2-Fork strategie van de 
Europese Commissie, die nauwe parallellen vertoont 
met de eerder gepresenteerde visie van het ministerie 
van LNV om te komen tot een circulaire landbouw. 
De pluimveevleessector zal een belangrijk onderdeel 
vormen van de oplossing om te komen tot een duurzaam 
voedingspatroon. Pluimveevlees moet gezien worden als 
mager vlees met vele belangrijke bouwstoffen, behoort 
tot de schijf van 5, heeft de laagste CO2-footprint van 
de verschillende vleessoorten, innoveert continue in 
het verbeteren van het dierenwelzijn en zet ook op vele 
andere onderwerpen grote stappen voorwaarts (bijv. de 
reductie van het antibioticagebruik). Het verbaasd mij 
dan ook niks dat de WUR in haar in 2020 gepubliceerde 
rapport concludeert dat de grootste stijging van de 
vleesconsumptie in Nederland is toe te schrijven aan 
pluimveevlees. 

In het verleden heeft de pluimveevleessector al 
aangetoond dat we een veerkrachtige sector zijn die zich 
continue ontwikkelt en innoveert om te kunnen voldoen 
aan de wensen van de maatschappij en de markt. De 
behaalde reducties op het gebied van antibiotica (75%!), 
het omschakelen naar langzaam groeiende rassen voor 
de verkoop in de supermarkten en het succesvol verlagen 
van de al lage CO-2 footprint van onze producten zijn 
hier voorbeelden van. Er bestaat geen twijfel dat onze 
sector ook na het lastige jaar van 2020 succesvol zal 
inspelen op de toekomstige ontwikkelingen, waarbij zij 
op een duurzame manier zal voldoen aan de verwachte 
consumptiegroei van pluimveevlees in Europa. 

Voorzitter

Gert-Jan Oplaat

verstoord geraakt; fastfood ketens, restaurants en 
overige horeca aangelegenheden kwamen voor lange 
tijd dicht te zetten, terwijl er nog wel veel importen 
van buiten de EU op onze markt kwamen voor juist 
specifiek deze afnemers. 

Het gevolg was een verschuiving van marktstromen, 
waarbij het aanbod hoger was dan de vraag. Een daling 
in de verkoopprijzen en een groeiende hoeveelheid 
vlees dat in koel- en vrieshuizen werd opgeslagen 
volgde. Gedurende 2020 heeft een Nederlandse 
pluimveeslachterij besloten om haar deuren te sluiten 

2 3Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

NEPLUVI     Jaarverslag 2020



1.    De productieketen 6-7 

2. De rol van NEPLUVI 8-9

3.  Het slachtproces 10-11

4.  Mijlpalen 2020 12-13
  
5.  Pluimveevlees past in een duurzaam voedingspatroon 14-17

6.  Pluimveevleesverwerkers werken samen om covid-19 besmettingen te voorkomen 18-19

7.  Zorgvuldige productie 20-27

8.  Communicatie 28-29
 
9.  Sociale zaken 30-31
    
10.  Overzicht productie pluimveeslachterijen 32-33
  
11.  Export aangelegenheden en marktinformatie  34-39
   
12.  Thema’s voor vernieuwing  40-41

13. Bestuur en secretariaat 42
  
14. Tot slot 43
  

INHOUDSOPGAVE

4 5Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

NEPLUVI     Jaarverslag 2020



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.

De weergegeven pyramide toont 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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2. DE ROL VAN 
NEPLUVI
NEPLUVI is de brancheorganisatie voor de Nederlandse pluimveeverwerkende bedrijven. 

Onze 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
NEPLUVI behartigt de belangen van haar leden op 
uiteenlopende onderwerpen. Zo is zij actief op het 
gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit, dierenwelzijn 
en dierziektepreventie, export, milieu en sociale zaken. 
Medewerkers en leden van NEPLUVI nemen hiervoor 
deel aan diverse overleggen met onder andere ministeries, 
Kamerleden, onderzoeksinstellingen, NVWA en 
belangenorganisaties. 

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. NEPLUVI is tevens 
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 van 
consumenten, opinieleiders en media.

Nauwe samenwerking tussen 
schakels in de keten
Zowel in de Nederlandse pluimveevleessector als in 
Europees- en internationaal verband werkt NEPLUVI 
nauw samen met andere brancheorganisaties. 
Zo is NEPLUVI o.a. 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 
dossiers te kunnen afstemmen. Ondanks de inspanningen en 
ontwikkelingen op dit niveau dient opgemerkt te worden, dat 
verschillen in standaarden tussen de landen blijven bestaan. 

Naast NEPLUVI zijn ook diverse andere brancheorganisaties 
actief binnen de sector. LTO-NOP en de Nederlandse 
Vakbond Pluimveehouders (NVP) 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). 
Hiernaast  vindt u een korte toelichting van belangrijke 
samenwerkingsverbanden in de pluimveesector.

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 
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.

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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•    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. Ze staan daar in een ruimte met gedimd of blauw licht, wat een rustgevend effect 
heeft. In deze ruimtes worden zij door de NVWA geïnspecteerd.

•    Voor het slachten wordt het pluimvee verdoofd. In Nederlandse pluimveeslachterijen 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.

•    Tot slot wordt het product verpakt en gaat het naar haar 
eindbestemming, waarbij het merendeel op de Europese 
markt wordt afgezet.

•    Bloed, veren en koppen worden - na het verdoven en doden 
door

       verbloeden - verwijderd. Nadat de ingewanden zijn verwijderd
       worden deze tegelijkertijd met het bijbehorende karkas ter
       keuring aangeboden.

•    Het goedgekeurde en gekoelde vlees is klaar voor verdere verwerking. Het kan hierbij meerdere bestemmingen krijgen:
1.   De slachterij 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.

2.   PANKLAAR MAKEN1.   ONTVANGEN EN SLACHTEN

3.   KEURING EN KOELING

5.   VERPAKKEN EN VERZENDEN

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.

4.   VERWERKING EN VOORBEREIDING

HET SLACHTPROCES3. HET SLACHTPROCES



Hoewel het afgelopen jaar gekenmerkt wordt door de 

wereldwijde COVID-pandemie en de pluimveesector ook 

nog is getroffen door vogelgriep, zijn er in 2020 ook mooie 

mijlpalen behaald. Zo heeft Zuid-Afrika aan het begin 

van het jaar de markt weer opengesteld voor Nederlands 

pluimveevlees en zijn de importen vanuit Oekraïne 

per 1 februari 2020 definitief aan banden gelegd. 

Door Corona is de Europese promotie campagne iets later 
van start gegaan dan gepland, maar in 2020 zijn er vele 
mooie communicatie uitingen verzorgd. Zo zijn onder andere 
via NPO start qua bereikcijfers 600.000 impressies gehaald, 
via social media 1.3 miljoen, via advertenties in magazines 10 
miljoen en via radio 55 miljoen. 

“Europa, en in het bijzonder 
Nederland, neemt onmiskenbaar 

een koploperspositie in qua 
dierenwelzijn, voedselveiligheid 

en duurzaamheid. We zijn 
trots om dat te behalen en 

om dat te laten zien aan het 
brede publiek.”

Vicevoorzitter

Peter Poortinga

In Nederland zelf zijn er opnieuw stappen gemaakt op 
het gebied van Pluimvee Circulair. Waar in 2019 de 
uitvoeringsagenda is opgesteld, stond 2020 in het teken 
van een vervolg bieden aan deze uitvoeringsagenda. 
Het doel van Pluimvee Circulair is om ontwikkelingen en 
investeringen in het kader van verdere verduurzaming 
te inventariseren en te effectueren. Deze plannen zijn 
ontwikkeld in samenspraak met de gehele pluimveesector, 
het ministerie en NGO’s en passen goed bij de huidige 
plannen van minister 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. 

Ook op het gebied van ketenbeheersing zijn in 2020 weer 
stappen gemaakt. Het Integrale Keten Beheersing (IKB-
KIP) schema van de pluimveevleesketen staat sinds 2020 
vermeldt op ketenborging.nl. Dit betekent dat er erkend 
wordt dat het systeem potentie heeft om goedgekeurd te 
worden door de NVWA. Conform hetgeen beschreven 
in het jaarplan 2020 van de NVWA, hoopt NEPLUVI dat 
deelnemende bedrijven minder (of minder intensief) toezicht 
krijgen vanuit de NVWA wanneer zij gebruik maken van een 
door de NVWA goedgekeurd kwaliteitssysteem.

Uiteraard is de sector zich ook in 2020 blijven inzetten om 
te innoveren en zo een voedselveilig en duurzaam product 
te produceren. Het herzien van de hygiënecode, het verder 
implementeren van CCTV systemen in slachthuizen en het 
verder reduceren van het antibioticagebruik in onze sector 
zijn hier goede voorbeelden van. 

4.MIJLPALEN 
2020
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5. PLUIMVEEVLEES PAST 
IN EEN DUURZAAM 
VOEDINGSPATROON
Al sinds mensen bestaan, consumeren zij vlees. Vlees wordt niet zomaar door de mens geconsumeerd. 

Behalve dat de smaak en structuur gewaardeerd worden, bevat het cruciale bouwstenen voor een 

humaan dieet. Vlees bevat bouwstoffen die nagenoeg niet uit andere voedingsstoffen zijn te halen. 

Vlees is rijk aan de vitamines B1, B6, B12 en het mineraal zink. Daarnaast levert het vitamine B2 en 

de mineralen ijzer, fosfor en seleen. Lever is bovendien rijk aan vitamine A. Het Voedingscentrum 

stelt dan ook dat (onbewerkt mager) vlees in een gezond eetpatroon past. Pluimveevlees is 

een vleestype dat gezien moet worden als een mager en licht verteerbaar soort vlees.

De milieubelasting van vlees wordt voor een groot deel 
bepaald door het type en hoeveelheid voer dat de dieren 
krijgen. Pluimvee is uiterst efficiënt en heeft een zogenaamde 
lage voederconversie. Pluimvee heeft slechts 1,5 kilo voer 
nodig voor de productie van 1 kilo vlees en behoort daarmee 
tot de efficiëntste diersoorten. Op basis van een studie van 
de Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) blijkt dat kippenvlees de laagste milieubelasting heeft 
van de verschillende vleessoorten.

Als we kijken naar de totale mondiale uitstoot van 
broeikasgassen van de verschillende veehouderijsectoren, 
dan blijkt dat de pluimveevleessector hier een erg laag 
aandeel in heeft van 5,6%. Rundvlees, melk, varkensvlees 
en overige veehouderijsectoren hebben respectievelijk een 
aandeel van 40,8%, 19,7%, 9,9% en 21,1% (Gerber et al., 
2013, http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf).

Pluimveevlees heeft de laagste 
milieubelasting

Bron: http://www.fao.org/gleam/results/en/
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Cijfers van de Rijksdient voor Ondernemend Nederland 
(RVO) bevestigen dat er grote stappen zijn gezet in de 
reductie van het energieverbruik. Ook uit onderzoek van de 
RVO blijkt dat de Nederlandse pluimveesector belangrijke 
duurzaamheidsslagen heeft gemaakt; er zijn enorme stappen 
gezet in de reductie van het energieverbruik, de reductie 
van de uitstoot van broeikasgassen en het bereiken van 
energie-neutrale productie. Andere factoren die eraan 
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hebben bijgedragen dat de CO2 footprint van een kilo kip 
sinds 1990 bijna is gehalveerd, zijn het groeiende gebruik 
van zonne-energie, windenergie en het verbeteren van 
de voederconversie. Uit het onderzoek van RVO blijkt 
dat Nederland een lager energieverbruik heeft per kilo 
geproduceerde kip ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland 
of Frankrijk.

Nederland gidsland op het gebied van dierenwelzijn

Naast een verlaging van de CO
2
 footprint heeft de 

Nederlandse pluimveesector de laatste jaren ook het 
dierenwelzijn verder weten te verbeteren. Voorbeelden 
die hieraan hebben bijgedragen zijn een strikte maximale 
bezettingsdichtheid, strenge eisen voor het bedwelmen van 
dieren en een grote marktgroei van langzaam groeiende 
kuikens. Ook ontwikkelingen op het gebied van het laten 
uitkomen van dieren in de stal en de dieren per direct laten 
beschikken over voer en water zijn ontwikkelingen waarmee 
de Nederlandse sector voorop loopt. Dat Nederland 
mondiaal voorloper is op het gebied van dierenwelzijn 
blijkt ook uit de zogenaamde Animal Protection Index. In 
hoofdstuk 7 kunt u meer informatie raadplegen over de 
stappen die de sector heeft gezet op het gebied van het nog 
beter borgen van het dierenwelzijn.

Er zijn in de Nederlandse supermarkten vele verschillende 
concepten te vinden, die voor elke consument wat wils 
aanbieden. Het marktaandeel aan langzaam groeiende 
rassen en biologische producten zijn in Nederland de 
afgelopen jaren gegroeid. Dit betekent in zijn algemeenheid 
dat de leefperiode van de dieren langer is geworden en 
de bezettingsdichtheid lager. De Wageningen Universiteit 
heeft in 2018 geconcludeerd dat het welzijn van de kippen 
in Nederland de afgelopen jaren sterk is gestegen. Een 
tegenhanger van de welzijnsvoordelen van deze systemen ten 
opzichte van de reguliere productiesystemen, is dat reguliere 
productiesystemen een lagere CO

2
 footprint hebben 

per geproduceerd kilo product. ABN-AMRO en Blonk 
Consultants hebben dit als volgt inzichtelijk gemaakt: 

“Export is nodig voor een duurzame 
en toekomstbestendige sector. Het 

overgrote deel van wat we in Nederland 
produceren vindt haar bestemming op de 

Europese markt, maar juist de export naar 
Non-EU landen is nodig om de kipdelen te 

verwaarden die hier niet worden geconsumeerd.”

Secretaris

Arno Dekkers
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Ontwikkeling van de verschillende keurmerken voor integaal duurzame 
stallen in de pluimveehouderij per 1 januari van het aangegeven jaar

Duurzame stallen
Nederlandse pluimveehouders zijn volop bezig om de 
verschillende aspecten van het begrip duurzaamheid zo goed 
mogelijk tot uitdrukking te brengen. Dit blijkt onder andere 
uit het feit dat inmiddels meer dan 50% van de Nederlandse 
pluimveestallen integraal duurzaam zijn. Integraal duurzaam 
wordt gedefinieerd als een stal- of houderijsysteem waarin 
verschillende duurzaamheidskenmerken in onderlinge 
samenhang zijn verbeterd ten opzichte van de reguliere 
toegepaste stallen of systemen. Het gaat hierbij om 
dierenwelzijn, maar ook om milieu, diergezondheid en 
arbeidsomstandigheden.

Verduurzamingsagenda 
pluimveesector
Onlangs heeft de Nederlandse pluimveesector in 
samenwerking met de Nederlandse overheid en de 
Wageningen Universiteit & Research (WUR) een plan 
gemaakt hoe de sector nog verder verduurzaamd kan 
worden. In deze plannen zijn tal van onderwerpen benoemd 
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al meer besparing was gerealiseerd (38,9 PJ) dan gepland. 
Op 31 december 2020 liep MJA-3 af en riep zich de vraag op 
of een voortzetting van een nieuw MJA convenant gewenst is 
bij de deelnemers. 

Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(hierna EZK) is in 2020 gesproken over de voor- en nadelen 
van een nieuw convenant; de Meerjarenafspraken reductie 
CO2-emissie (MJRC). Voorlopig lijkt er in het bedrijfsleven 
draagvlak te zijn voor een MJA vervolg. 

Export is nodig voor een duurzame 
sector
Veruit het overgrote deel van wat we in Nederland 
produceren is voor de interne Europese markt. Op onze 
interne Europese markt wordt met name het borstvlees 
van de kip geconsumeerd. In andere delen van de wereld 
zoals Azië zijn overige producten zoals de looppootjes een 
delicatesse. In het kader van de vierkantsverwaarding (het 
optimaal verwaarden van alle delen van de kip, waaronder 
ook bijv. de looppoten of dierlijke bijproducten), en dus de 
verduurzaming van de sector, is het noodzakelijk dat alle 
delen van de kip worden geconsumeerd/verwaard. Hiervoor 
is export onontbeerlijk.

Goedkopere importen zijn lang 
niet zo duurzaam als Nederlands 
pluimveevlees
Nederland is op het gebied van duurzame 
pluimveevleesproductie, waaronder de borging 
van het dierenwelzijn en het efficiënt gebruiken van 
grondstoffen, koploper in Europa en de wereld. Een 
dergelijke koploperspositie brengt meerkosten met zich 

waar de sector en de Nederlandse overheid de aankomende 
tijd mee aan de slag gaan. Hierbij moet onder andere worden 
gedacht aan het zo hoog mogelijk verwaarden van dierlijke 
bijproducten in de keten, het verder verlagen van de footprint, 
het vergroten van het aandeel duurzame grondstoffen (co-
producten, alternatieve eiwitbronnen) voor pluimveevoeders 
en het optimaal benutten van pluimveemest.

Meerjarenafspraken-3 leden
Meerdere NEPLUVI leden nemen deel aan het MJA-3-
convenant. Het MJA-3 convenant is een sectorafspraak met 
de overheid over energiegebruik. In MJA-3 staan afspraken 
met sectoren en haar leden over het reduceren van energie 
gebruik, ketenefficiency en proces efficiency en de inzet van 
duurzame energie. 

Deelnemende leden zette zich in de periode 2005-2020 in 
om 30% energie-efficiëntieverbetering te bereiken. Op grond 
van het Energieakkoord waren aanvullende afspraken gemaakt 
om in totaal 31 PetaJoule (PJ) aan finale energiebesparing te 
realiseren in de periode 2017-2020, waarbij tot en met 2019 

mee. De Wageningen Universiteit heeft in het rapport 
“Competitiveness of the EU poultry meat sector ” 
de Europese productiekosten vergeleken met de 
productiekosten van kip uit andere delen van de wereld. 

Om ervoor te zorgen dat Nederland haar koploperspositie 
op het gebied van duurzaamheid kan blijven continueren, 
is het noodzakelijk dat er een gelijk speelveld is tussen 
onze pluimveevleesproducten en de geïmporteerde 
pluimveevleesproducten. Helaas is het zo dat de 
importen die uit derde landen komen niet aan dezelfde 
duurzaamheidseisen voldoen dan waar Nederland, met 
haar meerkosten, aan moet voldoen. Daar bovenop moet 
geconcludeerd worden dat onze pluimveevleessector gebukt 
gaat onder de grootste importstromen in vergelijking met de 
import van andere vleessectoren. 

Importen naar de EU per jaar. 
Gemiddelde van de laatste 5 jaar
Voor een gezonde en vitale Nederlandse pluimveesector 
dienen de huidige importstromen aan banden te worden 
gelegd en zouden additionele pluimveevlees importen, die 
lagere standaarden hanteren dan Nederlandse producten, 
niet van toepassing mogen zijn. 
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6. PLUIMVEEVLEESVERWERKERS 
WERKEN SAMEN OM COVID-19 
BESMETTINGEN TE VOORKOMEN

Ook voor de Nederlandse pluimveeverwerkende sector zal 2020 de boeken in gaan als het 

jaar van de COVID-19 besmettingen. Toen in maart 2020 bekend werd dat ook Nederland 

geconfronteerd werd met dit virus is direct een protocol opgesteld met als doel om de besmettingen 

in pluimveeverwerkende bedrijven zo goed als mogelijk te voorkomen. Dit protocol is besproken met 

de overheid en met de vakbonden, waarbij deze ook is gedeeld met de leden. Het door NEPLUVI 

opgestelde protocol werd door het ministerie van LNV beoordeeld als “helder protocol”. 

Naast het hameren op basisregels zoals het in acht 
nemen van goede hygiëne en het waar mogelijk 
hanteren van de 1,5 meter afstand zijn vele concrete 
uitgangspunten benoemd en gecommuniceerd. Hierbij 
moet onder andere gedacht worden aan het plaatsen 
van schotten, plexiglas of zeilen tussen werkplekken, 
het temperaturen van medewerkers bij binnenkomst en 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Overige maatregelen die bedrijven hebben genomen 
zijn onder andere het instellen van een eigen corona-
aanspreekpunt die er enerzijds voor zorgt dat de 
medewerkers in het bedrijf zich aan de richtlijnen houden 
en anderzijds aanspreekpunt is voor bijv. de overheid als 
er nader overlegd dient te worden. Daarnaast hebben 
de slachterijen zichzelf laten controleren door een 
onafhankelijk extern bureau, die is nagegaan of het bedrijf 
de juiste maatregelen heeft genomen om besmetting 
met corona zo goed mogelijk te voorkomen. Hierbij is in 
veel gevallen ook getoetst of er afdoende maatregelen 
zijn genomen t.a.v. bijv. de indeling/schoonmaak van 
NVWA-kantoren. Tevens zijn de bedrijven in onze 
sector ook meerdere malen beoordeeld door diverse 
overheidsinstanties. Al deze ingezette acties en 

maatregelen hebben een positieve bijdrage geleverd 
aan het minimaliseren van de kans op besmettingen en 
NEPLUVI was verheugd om te lezen dat ook minister 
De Jonge concludeerde dat de kans op insleep in 
slachthuizen “zo goed als mogelijk wordt beperkt”. 

Voedsel speelt geen rol in 
overdracht
Ondanks dat diverse partijen suggereerden dat 
het commercieel houden van dieren, danwel 
voedselproductie in zijn algemeenheid, aanleiding zou 
zijn tot de totstandkoming van dit virus, blijkt uit vele 
wetenschappelijke onderzoeken dat er geen enkele 
aanwijzingen zijn dat dit het geval is. Zo heeft onderzoek 
van het Duitse Friedrich-Loeffler-Institut aangetoond 
dat onder andere pluimvee het virus niet eens kan (over)
dragen. Tevens hebben allerlei overige gerenommeerde 
onderzoeksinstituten als het RIVM en de EFSA 
aangegeven dat het virus zich niet verspreidt via het eten 
of bereiden van voedsel. 

Effecten op de markt
Ook de pluimveesector heeft de effecten van corona op 
de markt ondervonden. De slechte marktsituatie voor de 
pluimveesector is het resultaat van het wegvallen van de 
horeca en foodservice bedrijven die door de maatregelen 
ter bestrijding van het virus zijn gesloten. De bedrijven in 
de horeca die nog wel open zijn, nemen een stuk minder af 
dan normaal. Als gevolg hiervan is de afzet sterk geslonken, 
hebben de prijzen in de keten een duikvlucht genomen en is 
er veel vlees in vrieshuizen ingevroren. De sector heeft snel 
ingespeeld op deze ontwikkelingen door minder dieren op te 
zetten. 

Bijkomende zorgen hierbij zijn dat het dalende aanbod straks 
aangevuld wordt met geïmporteerd vlees dat tegen een 
lagere kostprijs, en met lagere standaarden, geproduceerd 
is. In dit kader is de Mercosur deal met bijbehorende extra 
importen van pluimveevlees in de EU ook niet meer te 
verdedigen. 

Ondanks de verrichte inspanningen en genomen maatregelen 
in de sector kon helaas niet voorkomen worden dat in 
2020 twee vleeskuikenslachterijen hebben deuren hebben 
gesloten. 

Penningmeester

Gert van den Bor

“Binnen de 
pluimveesector is 
er een hoge mate van 
informatie-uitwisseling. Zo 
is altijd terug te traceren waar 
een vleesproduct vandaan komt. 
De kwaliteitsborging, traceerbaarheid en 
productie van Nederlands pluimveevlees is uiterst 
zorgvuldig te noemen.”
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7. ZORGVULDIGE 
PRODUCTIE

Voedselveiligheid en volksgezondheid
In iedere stap in de keten van productie en distributie van levensmiddelen voldoen bedrijven aan de 
hoogste standaarden volgens Europese en nationale wetgeving. Zo heeft de Europese Commissie 
in mei 2020 in haar “Van boer tot bord-strategie” aangegeven dat ons geproduceerde voedsel 
“wereldwijd al als de norm geldt voor wat veilig voedzaam en van hoge kwaliteit is”. 

Samenwerking in de keten
Door het bestuur van AVINED is besloten dat IKB-KIP 
verder moet worden uitgebreid. Hiervoor zijn afgelopen jaar 
extra inspanningen gepleegd. De uitbreiding van IKB-KIP 
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”. Toezichtvermindering is afhankelijk van het private 
kwaliteitssysteem. Bedrijven die deelnemen werken volgens 
gestandaardiseerde schema’s, waarvoor ze kunnen worden 
gecertificeerd. De NVWA toetst de acceptatie-aanvragen van 
deze private systemen. Het certificatieschema IKB Kip is een 
ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector. 

Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB 
Kip pluimveevlees (van fok tot verwerking) verstrekken 
hierin garanties over de kwaliteit en kwaliteitsborging 
van pluimveevlees. Ook worden eisen gesteld aan 
voerleveranciers, dierenartsen en andere dienstverleners 
die ingeschakeld worden (zoals vang- en laadploegen). 
Het schemabeheer van IKB Kip is belegd bij de Stichting 
PLUIMNED. Het ‘dagelijks beheer’ van IKB Kip, voor 
bijvoorbeeld het voorbereiden van wijzigingen en het verder 
ontwikkelen van het schema ligt bij het Centraal College van 
Deskundigen IKB Kip (CCvD). IKB Kip heeft schriftelijke 
informatie aangeleverd bij www.ketenborging.nl. Het schema 

De wetgeving beschrijft eisen ten aanzien van 
voedselveiligheid en traceerbaarheid van levensmiddelen, 
maar ook eisen voor de productie van veilige 
diervoeding, dierziektebestrijding, dierenwelzijn en 
arbeidsomstandigheden. Bedrijven stellen procedures 
op om al deze eisen te kunnen garanderen en leggen 
deze vast in een voedselveiligheidsplan. De omvang 
het voedselveiligheidsplan dient passend te zijn bij 
de aard en de omvang van de onderneming. Kleine 
bedrijven kunnen gebruik maken van gidsen voor goede 
praktijken, zoals de Hygiënecode. Grotere bedrijven met 
complexere productieprocessen ontwikkelen vaak eigen 
kwaliteitssystemen. Daarnaast zorgt de pluimveesector 

ook voor integrale borging van kwaliteitssystemen door 
deze aan elkaar te koppelen. IKB Kip is één van die 
private kwaliteitssystemen, waarvan het beheer bij de 
Stichting PLUIMNED ligt. IKB staat voor ‘Integrale Keten 
Beheersing’. Meer hierover is te lezen in de volgende alinea, 
‘Samenwerking in de keten’.

Met de komst van het corona-virus was het beschermen van 
de volksgezondheid van personen die op slachterijen werken 
een belangrijke actualiteit. De pluimveeverwerkende industrie 
viel onder de essentiële beroepsgroep. Dit betekende dat 
de pluimveeverwerkende industrie bleef doorwerken om de 
bevolking te blijven voorzien van voldoende vlees. 

van IKB Kip is ‘in behandeling’ voor acceptatie door deze 
stichting. De NVWA is gevraagd om de benodigde audits uit 
te voeren bij PLUIMNED en enkele IKB Kip-deelnemers. Op 
basis van efficiëntie en risico gebaseerd toezicht zou het, na 
goedkeuring van IKB-KIP door de NVWA, verstandig zijn om 
te kijken op welke aspecten bij de IKB-KIP deelnemers op een 
efficientere wijze toezicht kan worden toegepast. 

Binnen de pluimveesector is er een hoge mate van informatie-
uitwisseling. Bij de pluimveehouders wordt allerlei informatie 
over de koppels pluimvee bijgehouden en overgedragen via 
een set gegevens die wettelijk is vastgelegd: Voedselketen 
Informatie (VKI). Deze informatie wordt voorafgaand aan de 
slacht door de pluimveehouder verstrekt aan de slachterij. 
De slachterij beoordeeld de gegevens voor de acceptatie 
van het koppel voor slacht en doet zo nodig aanpassingen 
aan het logistieke proces of aan het slachtproces. De NVWA 
neemt de definitieve beslissing over dieren die geschikt zijn 
voor slachting. Naar aanleiding van de nieuwe Europese 
Controleverordening 2017/625 zijn de regels voor de 
controle en het toezicht op Voedselketen Informatie door de 
NVWA aangepast, met ingang van 1 januari 2021. De NVWA 
is voornemens de VKI’s risicogericht te controleren. Daarbij 
informeert de NVWA de slachterijen over de eisen waaraan 
de controle op het VKI precies moet voldoen. In 2021 zal in 
de praktijk moeten blijken hoe verdere afstemming over de 
controles door de slachterij van de Voedselketen Informatie 
en het toezicht hierop door de NVWA verder verfijnd moet 
worden. De slachterijen leveren op hun beurt alle wettelijke 
en bovenwettelijke relevante informatie aan hun afnemers.
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Bestuurslid

Gertjan Tomassen

Actualisatie Hygiënecode 
Om een goed en veilig eindproduct te produceren is het 
belangrijk dat tijdens alle bedrijfsprocessen de hygiëne is 
gewaarborgd. Het hygiëneplan is een belangrijk onderdeel 
van het kwaliteitssysteem van slachterijen en uitsnijderijen. In 
de ‘Hygiënecode voor pluimveeslachterijen en uitsnijderijen’ 
die met de NVWA is opgesteld staan richtlijnen opgesteld 
voor hygiëne tijdens aanvoer, productie, opslag en transport. 
Afgelopen jaren is gewerkt aan een herziene versie. Naar 
aanleiding van feedback van de NVWA in april 2020 
zijn grootschalige aanpassingen gedaan ten aanzien van 
de indeling van de teksten. Tevens is een handleiding om 
het bedrijfseigen HACCP-plan stapsgewijs op te stellen 
toegevoegd. Het is hiermee nog duidelijker hoe wetgeving die 
wordt toegelicht met praktische richtlijnen, definitief wordt 
verwerkt door de bedrijven in een bedrijfseigen HACCP-plan. 
Richtlijnen voor hygiëne die concreet worden behandeld 
zijn bijvoorbeeld de kanalisatie van Salmonella-positieve 
koppels pluimvee, de reiniging en ontsmetting van 
containers en van aangevoerde dieren. Verder zijn concrete 
richtlijnen gegeven voor het hygiënisch verzamelen, 
opslaan en de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten, 
persoonlijke hygiëne en de reiniging en ontsmetting van 
alle bedrijfsruimten inclusief apparatuur en materialen. De 
verwachting is dat de herziene Hygiënecode binnenkort aan 
de ministeries van LNV en VWS kan worden aangeboden. 

ZOÖNOSEN
Zoönosen zijn bacteriën, virussen, parasieten of andere 
ziekteverwekkers die afkomstig zijn van dieren en kunnen bij 
mensen ernstige ziektes veroorzaken. Die dieren worden vaak 
zelf niet ziek van de ziekteverwekkers. De ziekteverwekkers 
verspreiden naar de mens door het eten van dierlijke 
producten, door aanraking of indirect via de lucht of water. 
In de pluimveesector is het topprioriteit om de verspreiding 
van zoönosen zoveel mogelijk te beperken en contaminatie 
van dierlijke producten voor menselijke consumptie te 
voorkomen. De wetgeving reguleert voor specifieke bacteriën 
wat de blootstelling mag zijn. Verbod of beperking van 
bacteriën bij pluimveevlees(producten) geldt voor enkele 
bacteriën zoals Salmonella.

SALMONELLA
Humane infecties met Salmonella spp. kunnen verschillende 
ziektebeelden veroorzaken. De belangrijkste serotypes 
om te voorkomen zijn Salmonella enteritidis (S.e.) en 
Salmonella typhimurium (S.t.). Volgens wetgeving moeten 
bij vers pluimveevlees de types S.e. en S.t. afwezig zijn. Bij 
pluimveevleesbereidingen moeten volgens wetgeving alle 
Salmonella-serotypen afwezig zijn. 

In 1997 heeft het Productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE) 
het Plan van Aanpak ‘Salmonella en Campylobacter in de 
Pluimveevleessector’ gepresenteerd. Toentertijd waren meer 
dan 25% van de koppels besmet. Na uitvoering van het Plan 
van Aanpak daalde het percentage snel en is sinds 2013 tot 
heden stabiel rond enkele procenten. 

Het door het RIVM in 2020 gepubliceerde rapport “Staat 
van Zoönosen” geeft aan dat de meeste humane Salmonella-
uitbraken terug te voeren zijn op dierlijke producten, anders 
dan pluimveevlees, die afkomstig zijn uit Polen en Spanje, 
en vermoedelijk uit Duitsland en Zweden. Bijna alle humane 
besmettingen zijn terug te voeren op de bronnen varkens, 
ei of reisgerelateerde oorzaken. Pluimveevlees heeft slechts 
een minimale bijdrage. Er zijn geen besmettingen bij mensen 
geverifieerd ten gevolge van besmettingen van pluimveevlees 
door S.e of S.t. Dit is het resultaat van hygiënische 
maatregelen bij de slacht en risicogerichte industriële 
verhitting van pluimveevlees. Verder blijkt uit monitoring dat 
deze serotypen in de stallen nog maar weinig voorkomen: 
0,1% van alle Salmonella serotypen bij levend pluimvee zijn 
S.e. en S.t
. 
CAMPYLOBACTER
Campylobacter is een veelvoorkomende oorzaak van 
maagdarminfecties. Hoewel pluimvee een belangrijke bron is 
voor Campylobacteriosis is de bijdrage van de consumptie 
van niet goed bereid pluimveevlees hieraan een stuk lager. 
NEPLUVI verricht samen met haar leden onderzoek naar 
mogelijkheden om de verspreiding van Campylobacter 
te voorkomen. NEPLUVI werkt hiertoe samen in PPS 
‘Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector 2.0’ 
met andere schakels in de pluimveeketen, kennisinstellingen 
als Wageningen University & Research, Universiteit 
Utrecht, het ministerie van VWS en het ministerie van 

LNV. Het Campylobacterniveau op in Nederland geslacht pluimvee en 
daaruit voortkomende producten is de afgelopen decennia gedaald. 
Ook het aantal humane gevallen is sinds 2012 gedaald, hoewel het nog 
maar de vraag is of er een parallel is te trekken met de lagere prevalentie 
op pluimvee(vlees). Zo stelt het RIVM in haar laatste rapport ” 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 zoönosen bij zich dragen. Na uiterste inspanning van de 
levensmiddelenproducenten heeft de consument zelf ook een rol bij de 
hygiënische bereiding door pluimveevlees. Op consumentenverpakkingen 
van pluimveevleesproducten staan de instructies voor het bewaren en 
voldoende verhitting van pluimveevlees vermeld om de consument 
te waarschuwen. Bij goede bewaarcondities, goede keukenhygiëne 
en voldoende verhitting is er geen enkele kans om besmetting via 
pluimveevlees op te lopen.
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“Als levensmiddelenproducent 
spannen wij ons in om een 
product op de markt te brengen 
die aan de strengste eisen van 
voedselveiligheid voldoet. Ook in 
2020 heeft de sector zich ingespannen om 
dit waar mogelijk verder te verbeteren.”



Dierenwelzijn 2020
Het dierenwelzijn in Nederland is hoog en blijft veel 
aandacht krijgen om waar mogelijk nog verder te 
verbeteren. Deze aandacht komt zowel van beleidsmakers 
als van marktpartijen. Al deze aandacht heeft er 
voor gezorgd dat Nederland mondiaal gezien tot de 
koplopers behoort op het gebied van dierenwelzijn. Dit 
is te zien in de World Animal Protection Index, waarin 
onder andere de bescherming op de boerderijen, de 
verantwoordelijkheid van de overheid en de steun voor 
de OIE dierenwelzijnsstandaarden worden meegewogen. 
Deze Nederlandse mondiale koppositie wordt ook 
beïnvloed door de wetgeving in de Europese Unie, die 
samen met Zwitserland de meest uitgebreide wetgeving 
heeft met betrekking tot pluimvee en die accepteert 
dat er striktere regels nageleefd worden in lidstaten. 
De conclusie die hier door de Europese Commissie uit 
getrokken is, is dat het voedsel wat in de Europese Unie 
geproduceerd is, van hoge kwaliteit is en tegemoet komt 
aan zowel de gezondheid van de consument als aan 
het welzijn van de dieren die gehouden worden voor 
de productie van voedsel. Het afgelopen jaar zijn er ten 
aanzien van het verder verbeteren van het dierenwelzijn 
vooral ontwikkelingen geweest op het gebied van vervoer 
bij extreme temperaturen en cameratoezicht op de 
slachterijen. 

Vangen en laden
Afgelopen jaar is er ook veel aandacht geweest 
voor het vangen en laden van de dieren. Binnen 
PLUIMNED is dan ook een werkgroep opgericht waarin, 
naast de slachterijen, ook de primaire sector en de 
pluimveeservicebedrijven vertegenwoordigd zijn. Naast dit 
initiatief, is er door de gehele pluimveeketen een voorstel 
ingediend voor een publiek-private samenwerking om 
de oorzaken van vangletsel beter in kaart te brengen en 
te werken aan oplossingen om dit letsel te reduceren. 
Dit project -in samenwerking met de Wageningen 
Universiteit- is gehonoreerd en zal plaatsvinden in de 
komende drie jaar. 

Vervoer bij extreme temperaturen
2020 was het eerste jaar waarin de beleidsregel van 
kracht was waarin staat dat het niet is toegestaan dat 
er dieren getransporteerd worden wanneer de lokale 
buitentemperatuur boven de 35 graden Celsius uitkomt. 
Over 2020 kunnen we zeggen dat, mede door het 
uitgebreide NEPLUVI protocol, het dierenwelzijn geborgd 
was tijdens transport bij extreme temperaturen. Dit is 
ook bevestigd door de NVWA tijdens de evaluatie van 
het Nationaal Plan. Uit meerdere evaluaties is gebleken 
dat er tijdens de dagen met extreem hete temperaturen 
geen onverklaarbare incidenten hebben plaatsgevonden. 
Desalniettemin zal NEPLUVI in overleg blijven met het 
ministerie van LNV en de NVWA om de mogelijkheden 
in tijden waarop de NVWA toezicht levert uit te kunnen 
breiden. 

Uit het BuRO rapport hittestress van 2020 is gebleken 
dat veel van de punten die opgenomen zijn in ons 
protocol ook daadwerkelijk bijdragen aan het borgen van 
dierenwelzijn. Groot punt van aandacht hierin was en is 
dat niet transporteren bij extreme temperaturen het beste 
is. Medewerking van de NVWA blijft nodig om dit te 
realiseren vanaf bijv. 00.00 uur en in het weekend.

Cameratoezicht op de slachterij
In 2020 is het cameratoezicht in de slachterij steeds 
verder geïncorporeerd. Elke slachterij maakt inmiddels 
gebruik van een closed circuit television systeem dat ook 
regelmatig uitgelezen wordt door de flying squats van de 
NVWA. Vanuit de NVWA worden op cameratoezicht 
dezelfde wet- en regelgeving toegepast als op regulier 
toezicht rondom dierenwelzijn. 
Conform eerder aangenomen Tweede Kamer moties 
is het volgens NEPLUVI nog steeds mogelijk dat er met 
behulp van cameratoezicht efficiënter toezicht gehouden 
kan worden bij bedrijven die dit systeem goed hebben 
toegepast en zo het dierenwelzijn en de voedselveiligheid 
op een hoog niveau hebben. 

Diergezondheid
Het borgen van de diergezondheid is een wisselwerking 
tussen de verschillende schakels in de pluimveeketen. Op 
basis van kwaliteitssystemen, keteninformatie en nauwe 
samenwerking tussen de verschillende schakels wordt de 
diergezondheid gemonitord en indien nodig bijgestuurd. 
Ook in 2020 heeft de pluimveesector zich ingespannen 
om dit waar mogelijk verder te verbeteren.

Antibiotica
Antibiotica worden gebruikt om mensen of dieren 
die ziek zijn geraakt door een bacteriële infectie weer 
beter te maken. Overal waar antibiotica voorkomen of 
worden gebruikt, zullen resistente bacteriën ontstaan. 
Hoe vaker antibiotica worden gebruikt, hoe hoger de 
kans op resistente bacteriën. Hoewel de veehouderij, in 
tegenstelling tot de humane gezondheidszorg, slechts 
zeer beperkt bijdraagt aan humane resistentieproblemen 
wil zij toch het antibioticagebruik zo ver mogelijk 
terugdringen. Dit is de afgelopen jaren ook zeer 
goed gelukt. In 2020 is ten opzichte van 2009 het 
antibioticagebruik zelfs met driekwart gereduceerd. De 
nog geringe toegepaste hoeveelheid antibiotica worden 
uitsluitend curatief toegepast. Dus net als bij mensen, 
alleen als het nodig is, en op recept van een (dieren-)arts.

Hierbij is het goed om te benadrukken dat er geen 
antibioticaresiduen in vlees zitten. Voor elk antibioticum 
geldt namelijk een zogenaamde wachttijd. Dat zijn strenge 
regels voor de tijd die pluimveehouders 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 strikt op gecontroleerd. De 
wachttijd zorgt ervoor dat er op het moment van slachten 
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 oogst niet alleen 
waardering bij de Nederlandse overheid, maar wordt 
ook opgemerkt bij vele andere landen. Vanuit de hele 
wereld komen er vragen binnen over de Nederlandse 
aanpak op het gebied van antibioticareductie. Ook tijdens 
inkomende of uitgaande bezoeken is dit een onderwerp 
waar men graag meer over wil weten.

“Sinds kort maakt iedere 
Nederlandse pluimveeslachterij 

gebruik van permanent 
cameratoezicht in de 

slachterij, wat ook door de 
NVWA wordt bekeken. 

Als producenten hebben 
wij niets te verbergen 

en werken wij aan hoge 
mate van dierenwelzijn en 

voedselveiligheid.”
Bestuurslid

Wytze van der Meer
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AI-ontwikkelingen
De pluimveesector is zo ingericht dat zij er alles aan doet 
om de diergezondheid zo hoog mogelijk te houden. 
Zo is in 2020 verder gewerkt aan de uitvoering van 
de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep. Deze 
Roadmap is in samenwerking met het ministerie van LNV 
en de Dierenbescherming tot stand gekomen en bevat 
tientallen uiteenlopende acties om de kans op vogelgriep te 
minimaliseren. Hierbij moet onder andere gedacht worden 
aan het verkleinen van de kans van insleep van HPAI vanuit 
wilde vogels, vaccinatie, het beperken van de gevolgen van 
een HPAI-uitbraak en de juiste communicatie hierover naar 
spelers in de sector. 

Helaas zijn vele wilde vogels in 2020 besmet geraakt met 
het HPAI-virus dat zij overgedragen hebben gekregen vanuit 
trekvogels uit de regio van Rusland/Kazachstan. Ondanks 
dat er eind 2020 een ophokplicht voor commercieel 
gehouden pluimvee is ingesteld, kon gezien de grote 
virusdruk onder wilde vogels niet voorkomen worden dat er 
ook uitbraken in commerciële bedrijven in allerlei Europese 
landen, waaronder Nederland, hebben plaatsgevonden. 
Dergelijke uitbraken hebben nadelige gevolgen voor niet 
alleen de gehouden dieren, maar ook voor de getroffen 
pluimveehouders en uiteindelijk de gehele sector. Ondanks 
deze situatie kan NEPLUVI niet anders concluderen dan 
dat de bestrijding van het virus met gepast maatwerk is 
vormgegeven door de Nederlandse overheid.  

“Afgelopen jaar was er grote virusdruk 
van met HPAI besmette wilde vogels. 

Deze wilde vogels zorgden in de 
gehele EU tot besmettingen bij 

diverse commerciële bedrijven. 
In Nederland hebben we 
vanwege zorgvuldig genomen 
maatregelen van zowel de 
overheid als de sector hier snel 
en goed op ingespeeld. Met 
de “Roadmap AI” werkt de 

sector er verder aan om de kans 
op toekomstige besmettingen zo 

klein mogelijk te houden. ”Bestuurslid

Edward Windhorst
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8. COMMUNICATIE
Sectorpromotie
In 2016 heeft NEPLUVI de website www.kipinnederland.nl 
opgericht, aangevuld met een gerichte publiekscampagne 
Kip in Nederland welke consumenten actief informeert over 
een breed spectrum van thematiek. Dat is nodig, aanzien 
sommige partijen/NGO’s met zeer gekleurde en subjectieve 
informatie over de sector verspreiden. Kip in Nederland 
heeft de afgelopen jaren een breed publiek weten te 
bereiken middels verschillende campagnes. In 2020 heeft 
NEPLUV aanvullende financiële steun gekregen van een 
partner uit de sector om deze campagnes uit te breiden. 
Hierdoor is haar zichtbaarheid op televisie, social media 
en (online) advertising sterk geïntensiveerd. Tevens zijn er 
animatiefilms, sectorfilms en factsheets ontwikkeld over 
diverse onderwerpen, die ook in 2021 verder zullen worden 
verspreid op social media. 

Het delen van informatie over de sector vindt niet alleen 
plaats onder consumenten, maar ook onder politici en 
beleidsmakers (via werkbezoeken en ook in Den Haag) 
om het beleid van de sector op specifieke onderwerpen 
uit te leggen, hier statistische en feitelijke informatie over te 
verschaffen en te spreken over kwesties die van invloed zijn 
op de sector.

Productpromotie
In 2019 heeft NEPLUVI haar receptenpagina www.
kiprecepten.nl in een compleet nieuw jasje gestoken. 
Sindsdien is de nieuwe website ingericht om een groot 
publiek te bereiken en voldoet deze aan de behoeftes van 
verschillende consumenten naar moderne en inspirerende 
kiprecepten. Kiprecepten is niet alleen een interactieve 
website, maar een platform dat veelvuldig communiceert 
via Facebook en Instagram, waar wekelijks nieuwe recepten 
worden getoond. Afgelopen jaar is er veel samengewerkt met 
food influencers en chef-koks met vele duizenden ‘volgers’ 
op social media, waardoor onze social community veel groter 
is geworden. 

Europese promotiecampagne
In 2020 heeft NEPLUVI deelgenomen aan een grootschalige 
Europese promotiecampagne waar een Europese subsidie 
voor verleend is gekregen. De campagne ziet erop toe 
om informatief te communiceren over pluimveevlees van 
Europese afkomst en dit aan een breed publiek over te 
brengen. NEPLUVI heeft middels radiocampagnes op 
100%NL, Skyradio en NPO2, een online persevenement, 
advertenties in magazines Privé en Vrouw, social media 
advertenties en ontwikkelde sectorfilms, met haar 
promotieactiviteiten miljoenen mensen bereikt. De campagne 
zal in 2021 nog een jaar doorgaan met eenzelfde inzet. Over 
de twee jaren wordt grofweg een miljoen euro geïnvesteerd in 
de plannen.

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 (helaas was dit in 2020 door Covid-
maatregelen geen optie). Dit met als doel om derde landen 
in contact te laten treden met NEPLUVI en haar leden. Op 
deze wijze ondersteunt NEPLUVI haar leden in het verkrijgen 
van markttoegang in derde landen. 
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Pensioen
Vanuit Sociale Zaken Pluimvee worden eveneens de 
uitgangspunten bepaald voor de sociale zekerheden, zoals 
de pensioenregeling. Het zal niemand ontgaan zijn dat 
het met name aan het einde van 2020 spannend was of 
de benodigde dekkingsgraad zou worden behaald. Op 
31 december was de voorlopig dekkingsgraad 90,1% en 
daarmee maar net boven de benodigde 90%. Hoewel 
de definitieve berekening nog volgt, hebben we goede 
hoop dat de pensioenen in 2021 niet verlaagd hoeven te 
worden. Wel is eind 2020 ingestemd met het voorstel 
van het pensioenfonds VLEP met een verlaging van de 
pensioenopbouw. 

2020 was het laatste jaar waarin de VPL-overgangsregeling 
gefinancierd werd. Per 2020 zijn alle nog voorwaardelijke 
overgangsrechten onvoorwaardelijk ingekocht. Hierdoor zijn 
de belangen van de deelnemers met VPL-overgangsrechten 
goed geborgd. 

Arbocatalogus en branche RI&E
Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen 
de pluimveeverwerkende industrie te bevorderen, heeft de 
sector een Arbocatalogus en een bijbehorende branche 
RI&E ontwikkeld. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om 
zowel de Arbocatalogus als de branche-RI&E actueel te 

houden. Zo is er vanuit Sociale Zaken Pluimvee in het kader 
van Corona een zogenaamde Corona-module ontwikkeld. 
Bedrijven die gebruik maken van de branche RI&E weten 
dan ook zeker dat ze alle relevante risico’s op een rij hebben. 
Doordat onze Branche RI&E erkend is, krijgen bedrijven 
met maximaal 25 werknemers vrijstelling van de RI&E-
toetsing. Zij hoeven hierdoor hun RI&E niet door een extern 
deskundige te laten toetsen. Tenminste, als ze het erkende 
RI&E-instrument gebruiken. Dat scheelt tijd en geld. Helaas 
hebben we de landelijke Arbo dag vanwege Corona in 2020 
niet kunnen houden. 

Secretariaat
Het secretariaat is het kloppend hart van Sociale Zaken 
Pluimvee. Het is dé plek waar besturen en werkgroepen 
optimaal gefaciliteerd worden, projecten worden uitgerold 
en subsidieaanvragen worden behandeld. Maar bovenal is 
het dé plek waar leden terecht kunnen met cao-gerelateerde 
vragen. Gelukkig hebben we ook in 2020 weer gemerkt dat 
zowel werkgevers als werknemers het secretariaat feilloos 
weten te vinden. 
De bezetting van het secretariaat is in 2020 wel gewijzigd. 
Zo heeft het secretariaat afscheid genomen van Sharon Wolf, 
beleidsmedewerker op het secretariaat. Vanaf 1 februari is het 
secretariaat versterkt met de komst van Dineke Rietveld, in de 
functie van (Plaatsvervangend) Algemeen secretaris. 

Cao
Een cao met nette arbeidsvoorwaarden vormt de basis van 
het sociale beleid. Per 1 januari 2020 is er een nieuwe cao 
afgesloten tussen NEPLUVI, CNV Vakmensen en FNV. 
De cao loopt tot en met 31 maart 2021. Nieuw in deze cao 
zijn de gemaakte afspraken met betrekking tot duurzame 
inzetbaarheid.  

Duurzame Inzetbaarheid - Werkgevers- en 
werknemersorganisaties vinden het belangrijk dat alle 
medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar 
blijven. Om die reden is in de cao een aantal afspraken 
gemaakt om dit te bevorderen. Zo is er in plaats van de 
leeftijdsdagen voor iedere medewerker een persoonlijk 
budget beschikbaar. Dit kan ingezet worden voor 
leeractiviteiten, waarmee de medewerker zijn positie op de 
arbeidsmarkt vergroot. 
Naast het persoonlijk budget krijgt de medewerker de 
mogelijkheid om in de jaren voor pensionering een 4-daagse 
werkweek te werken. Het gaat hier om de invoering van de 
zogenaamde 80/97/100 respectievelijk 80/98/100-regeling. 
Omdat een dergelijke, belangrijke wijziging grote gevolgen kan 
hebben voor met name oudere werknemers die al in dienst 
zijn, zijn er voor deze groep overgangsmaatregen afgesproken. 

Vanuit Sociale Zaken Pluimvee wordt gewerkt aan gezond, veilig en eerlijk werk in de 

pluimveeverwerkende industrie. Belangrijk, als we als sector voldoende, gekwalificeerd personeel 

willen aantrekken en behouden én onze concurrentiepositie als sector willen versterken.

Een cao met nette arbeidsvoorwaarden, vormt de basis van het sociale beleid. Vanuit Sociale Zaken 

Pluimvee worden eveneens de uitgangspunten voor de sociale zekerheden, zoals de pensioenregeling 

en de WGA-verzekering, vastgesteld. Voor het borgen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden 

is er vanuit Sociale Zaken Pluimvee de Arbocatalogus en de bijbehorende branche RI&E. 

Aangezien de pluimveeverwerkende industrie goed geschoold personeel belangrijk vindt, worden 

vanuit Sociale Zaken Pluimvee verschillende scholingsinitiatieven financieel ondersteund. 

9. SOCIALE ZAKEN

Pluimvee Academie
Om tijdig in de kunnen spelen op ontwikkelingen binnen te 
sector is investeren in de deskundigheid van medewerkers 
noodzakelijk. Dit kan onder meer door kennis en ervaring 
over te dragen in de vorm van cursussen en opleidingen. 
Het scholen van medewerkers draagt eveneens bij aan 
het verbeteren van de prestaties en het verhogen van het 
rendement op de werkvloer. Werkgevers en werknemers in 
de pluimveeverwerkende industrie kunnen zich op het gebied 
van opleiding laten inspireren door de Pluimvee Academie, 
een verzameling aan trainingen en opleidingen specifiek geënt 
op de bedrijven in onze sector. 

Om het (bij)scholen van werknemers te bevorderen, 
subsidieert Sociale Zaken Pluimveeverwerkende Industrie 
verschillende cursussen en opleidingen. In het verslagjaar 
is goed gebruik gemaakt van de opleidingsmogelijkheden 
en hebben bedrijven in de sector ruim € 400.000,- 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun medewerkers. In 
2020 zijn cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening 
en transport aan het subsidiebeleid toegevoegd en daarmee 
subsidiabel geworden. Een welkome aanvulling, gelet op het 
aantal subsidieaanvragen dat is binnengekomen. 
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10. OVERZICHT PRODUCTIE 
PLUIMVEESLACHTERIJEN

Productiecijfers 2020
(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

CFG Frisia B.V. Haulerwijk

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

> 80.000 ton
Storteboom Fresh B.V. Putten

Storteboom Kornhorn B.V. Kornhorn

Plukon Dedemsvaart

Plukon Blokker

Plukon Goor

Exportslachterij Clazing B.V. Zevenhuizen

Esbro B.V. Wehl

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen Nunspeet

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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11. EXPORT AANGELEGENHEDEN 
EN MARKTINFORMATIE
In het kader van de vierkantsverwaarding, en dus de verduurzaming, is het noodzaak dat 

alle delen van de kip zo hoogwaardig mogelijk worden benut. Export hiervoor is cruciaal. 

Daarnaast dient voorkomen te worden dat importen worden toegestaan die zijn geproduceerd 

met lagere standaarden. Hier hebben we in hoofdstuk 5 een nadere onderbouwing over 

gegeven. In dit hoofdstuk nemen we u mee welke stappen we in 2020 hebben gezet om de 

export te bevorderen en zo de vierkantsverwaarding zo goed mogelijk vorm te geven.

Op het gebied van inspecties, missies en bezoeken is 2020 
een zeer rustig jaar geweest. De voorzitter van NEPLUVI heeft 
in maart 2020 nog deelgenomen aan een handelsmissie 
naar Indonesië met ministers Kaag, van Nieuwenhuizen en 
Bruins. Deze handelsmissie liep parallel met het staatsbezoek 
van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan 
Indonesië. Ondanks dat dit bezoek als nuttig is ervaren, heeft 
omwille de huidige globale situatie nog weinig opvolging 
plaatsgevonden in het kader van het markttoegangsproces. 

Brexit 
Hoewel het gehele jaar onzeker was hoe de Brexit er 
uiteindelijk uit zou gaan zien, kwam er daags voor Kerst 
bericht dat er een akkoord was tussen de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk. Belangrijkste factoren in deze deal 
zijn dat er voor de handel van pluimveevlees géén quota 
en heffingen gelden. Voor export van pluimveevlees naar 
het Verenigd Koninkrijk is in de loop van 2020 duidelijk 
geworden dat alle grens- en douaneprocedures fasegewijs 
geïmplementeerd zullen worden. Dit betekent dat voor 
export van pluimveevlees naar het Verenigd Koninkrijk per 1 
januari 2021 wél alle douane-procedures gelden, maar dat 
de verplichting van een gezondheidscertificaat pas per 1 april 
ingaat. Waar de Europese Unie al vanaf het begin van de 
Brexit onderhandelingen heeft aangegeven dat import naar 
de Unie enkel mogelijk is met het EU invoer-certificaat, heeft 
het Verenigd Koninkrijk in november 2020 eindelijk de eerste 
certificaatteksten op hun overheidswebsite gepubliceerd. Pas 
vanaf dat moment kon NEPLUVI met de NVWA en andere 
betrokken sectoren in overleg over het beschikbaar maken 
van deze certificaten, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt 
kunnen worden per 1 april 2021. 

NEPLUVI heeft gedurende het gehele jaar via diverse kanalen 
haar zorgen uitgesproken over de capaciteit bij de NVWA, 
vanaf het moment dat exportcertificering noodzakelijk 
is voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Hier zijn 
verschillende overleggen over gevoerd en NEPLUVI blijft 
proactief meedenken aan het vinden van oplossingen om 
handelsproblemen zo veel als mogelijk te voorkomen. 

Lopende markttoegangsprocessen
Ondanks dat 2020 niet het makkelijkste jaar was voor de 
Nederlandse pluimveeverwerkende industrie, is daar waar 
mogelijk toch ingezet op het verkrijgen van markttoegang dan 
wel het heropenen van een bestaande markt.

Nadat Zuid-Afrika eind 2019 na jaren van onderhandelen 
eindelijk de AI-ban heeft opgeheven, moesten er nog 
enkele aanpassingen aan het gezondheidscertificaat worden 
verricht alvorens de export hervat kon worden. Na de 
nodige inhoudelijke discussies met de NVWA is het nieuwe 
certificaat vanaf mei 2020 beschikbaar en konden de eerste 
partijen weer geëxporteerd worden. Ondanks het opheffen 
van de ban, gelden voor Zuid-Afrika nog wel de safeguard 
en antidumpingheffingen. Begin 2020 heeft Zuid-Afrika 
formeel bekend gemaakt dat er een sunset review wordt 
uitgevoerd met betrekking tot de antidumpingheffingen. De 
huidige heffingen blijven van kracht tot het nieuwe onderzoek 
is afgerond. 

Naar aanleiding van een inspectie in 2019 zijn diverse 
Nederlandse bedrijven goedgekeurd om pluimveevlees 
te exporteren naar Cuba. Echter, diverse verklaringen in 
het bestaande gezondheidscertificaat zorgden ervoor dat 
exporteren praktisch onmogelijk werd. Naar aanleiding 
hiervan heeft NEPLUVI zich in samenwerking met diverse 
bedrijven ingezet om tot een nieuw werkbaar certificaat 
te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een sterk 
vereenvoudigd gezondheidscertificaat, waarmee de export 
naar Cuba alsnog opgestart kon worden. Deze heropening 
van de Cubaanse markt is duidelijk terug te zien in de 
exportcijfers van 2020. Helaas heeft de HPAI-uitbraak 
in oktober er toe geleid dat Cuba, tegen de gemaakte 
afspraken in, de grenzen voor Nederlands pluimveevlees 
weer volledig gesloten. Verder heeft NEPLUVI zich ingezet 
op het markttoegangsproces in Mexico (aanbieden 
aanvullende vragen markttoegangsquestionnaire), Canada 
(markttoegangsquestionnaire in navolging van de Meat 
Audit in 2015) en China (plan voor een gezamenlijke aanpak 
markttoegang Nederlandse overheid en de Nederlandse 
pluimveevleessector). 

2020 gekenmerkt door 
handelsrestricties door  
covid-19 en HPAI 
Wat betreft 2020 zijn er een tweetal factoren die een grote 
schaduw hebben geworpen op de handel in pluimveevlees 
van en naar Nederland; Covid-19 en HPAI. 

Toen het Corona-virus zich wereldwijd begon te verspreiden 
ontstonden er langzaam problemen in de reguliere 
afzetkanalen buiten Europa. Deze problemen ontstonden 
vooral door logistieke problemen in de aanlandingshavens, 
tekorten aan containers door het inperken van de 
hoeveelheid schepen in de rederijen en gebrek aan capaciteit 
in de havens door ziekte en/of maatregelen in de derde 
landen. Daarnaast zag men overduidelijk een toename in de 
volumes pluimveevlees die werden ingevroren toen binnen 
Europa steeds meer lidstaten besloten de horeca (tijdelijk) te 
sluiten. 

In oktober 2020 werd bovenop de tweede Corona-golf 
ook een eerste HPAI-uitbraak in Nederland gemeld. Deze 
uitbraak heeft er toe geleid dat bepaalde afzetmarkten per 
direct de grenzen voor Nederlands pluimveevlees hebben 
gesloten. Denk hierbij aan Zuid-Afrika, Cuba en Vietnam. 
Ondanks dat er ook belangrijke bestemmingen zijn die 
(in eerste instantie) wél regionalisering toepassen, zoals 
bijvoorbeeld de Filipijnen, hebben de grote hoeveelheid 
uitbraken die volgde ertoe geleid dat er ook richting deze 
landen steeds minder mogelijkheden zijn om te exporteren. 
Deze situatie heeft wederom het belang van de toepassing 
van regionalisering benadrukt. Met diverse landen zijn 
opnieuw gesprekken opgestart over een brede acceptatie van 
regionalisering op het niveau van 10-km gebied, waaronder 
met Cuba, Singapore (met een succesvolle aanpassing van 
het gezondheidscertificaat tot gevolg) en China.  

“2020 is een zeer zwaar jaar geweest 
voor de pluimveesector. Desondanks 

heeft onze sector waar dat wel 
mogelijk was geschakeld in het 

afstemmen op de helaas weinige 
vraag die er was. Ook hiermee 

bewijst onze sector zich toch 
te kunnen aanpassen naar de 

wensen en inzichten van de 
markt ook in moeilijk tijden. ”

Bestuurslid

André Eegdeman
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Nederland is een importland, waar veel producten voor 
de hele Europese Unie binnen komen. Veel van deze 
import exporteren we vervolgens weer naar EU landen. 
In sommige gevallen is het vlees hier eerst verder 
verwerkt voor het verder Europa binnen gaat. Soms 
wordt het ook gelijk doorgevoerd naar andere Europese 
landen. 

1.113.752
TON

2019

1.086.648
TON

2020

TONIn Nederland is in 2020
1.086.648 ton pluimveevlees geproduceerd.

Productie

Import & re-export

Van de export blijft maar liefst 75% op 
de eigen interne markt en wordt slechts 
25% buiten de EU geëxporteerd. De 
delen van de kip die wij niet gebruiken, 
exporteren we buiten de EU ten 
behoeve van de vierkantsverwaarding. 

Export buiten de EU

0,34

Waarvan 
buiten de EU

422.520
TON

MILJARD 
EURO0,62 MILJARD 

EURO

Van buiten de EU

(Re-)export 
binnen de EU

1.232.946

2,61 MILJARD 
EURO

TON

Import

560.695 

0,97 MILJARD 
EURO

Vanuit de EU

TON

283.714
TON
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Waarde x1.000 euro

Belangrijkste 
handelsmarkten 

(buiten de EU)

Volume (ton)
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Volume (ton)
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12. THEMA’S VOOR 
VERNIEUWING
NEPLUVI en haar leden werken in een sector die onder belangstelling staat van diverse 

politieke en maatschappelijk georiënteerde partijen. Hoewel dergelijke invloeden de sector 

scherp houden, is het wel noodzakelijk dat de sector in redelijkheid wordt beoordeeld en 

de ruimte blijft krijgen om verder te vernieuwen en te innoveren. Alleen op deze wijze kan 

zij haar mondiale koploperspositie behouden en wordt zij niet weggedrukt door sectoren 

uit andere landen die met lagere standaarden (en lagere prijzen) kunnen produceren. 

Gelukkig lukt het de sectoren al vele jaren om continue 
te blijven innoveren en staan de resultaten en de 
vernieuwingszin van de ondernemers in de sector 
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. Diverse 
ontwikkelingen zullen hieraan bijdragen.

Aan de ene kant zal de sector zich inzetten om toekomstig 
beleid en toekomstige regelgeving zo goed mogelijk vorm 
te geven. Het invullen van de Official Controls Regulation, 
de toekomstige Animal Health Regulation en het vorm 
geven van de Farm-2-Fork Strategy zullen hier belangrijke 
pijlers in zijn. Daarnaast zal de Nederlandse sector haar 
bestaande kwaliteitssystemen verder uitbouwen en dieper 
verankeren in de bedrijfsvoeringen. Hierbij moet niet 

alleen gedacht worden om IKB-KIP binnen Ketenborging.
nl te laten goedkeuren door de NVWA, maar ook om 
de rol van de Poultry Welfare Officer en de Standaard 
WerkWijzen omtrent de omgang met levende dieren 
nauwkeuriger te beschrijven. Uiteraard zullen bedrijven 
naast deze sectorale ontwikkelingen ook zelf blijven 
investeren en innoveren om hun bedrijfsprocessen zo 
goed mogelijk te blijven borgen.   

Concreet kan hier onder andere gedacht worden aan 
investeringen in apparatuur om de handelingen van 
keurders te ondersteunen, in aanpassingen in aanvoer en 
verdovingssystemen om zo min mogelijk handelingen aan 
de dieren te verrichten en om machines te reviseren om 
de slacht zo hygiënisch mogelijk uit te blijven voeren. 
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14. TOT SLOT

13. BESTUUR & SECRETARIAAT

In dit jaarverslag heeft u kunnen lezen dat de Nederlandse 
pluimveesector grote stappen heeft gezet,
en hier nog verder mee gaat, op het gebied van de 
verlaging van de milieubelasting en het
verbeteren van het dierenwelzijn. Dit leidt tot de 
productie van erg gewilde duurzame producten die licht 
verteerbaar zijn, veel goede bouwstoffen bevatten en 
daarnaast erg lekker zijn. De producten voldoen tevens 
aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid 
wat komt door de nationale wetgeving, Europese 
wetgeving en bovenwettelijke (bedrijfs)systemen. Dit 
alles brengt bepaalde meerkosten met zich mee, maar 

dan heeft de consument ook een duurzaam product. 
Het toestaan van grote hoeveelheden importen die tegen 
lagere duurzaamheidsstandaarden en lagere kosten 
worden geïmporteerd, werkt tegen de verduurzaming 
van onze sector. Uiteindelijk zal een goede samenwerking 
tussen de sector, de Nederlandse- en Europese overheid 
noodzakelijk zijn om de duurzame koploperspositie van 
de Nederlandse sector te behouden en uit te breiden. 
NEPLUVI blijft haar rol vervullen om ervoor te zorgen dat 
de groeiende vraag naar pluimveevlees op een zo goed 
mogelijke wijze ingevuld kan worden. 

HOLLAND
POULTRY

nepluvi.nl

hollandpoultry.com

kipinnederland.nl kiprecepten.nl

szpluimvee.nl

42 43Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie

NEPLUVI     Jaarverslag 2020



Vereniging van de Nederlandse
Pluimveeverwerkende Industrie

Vendelier 57D
3905 PC Veenendaal

E-mail: info@nepluvi.nl

www.nepluvi.nl


	3. Marktinformatie
	2. Mijlpalen  2019
	Kringlooplandbouw
	4. Zorgvuldige productie

	5. milieu
	Interpretatie regelgeving
	7.  Wettelijke ontwikkelingen

	Recidive bepaling

