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1. Voorwoord

Ook in 2021 heeft de pluimveeverwerkende sector te 
maken gehad met grote uitdagingen. Hoewel dit geen 
zaken waren waar we voor 2021 nooit over hadden 
gehoord, blijven ze grote impact hebben. 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de 
vogelgriep uitbraken die allerlei Europese landen heeft 
geraakt. Ook de impact van COVID-19 is iets wat 
in 2021 nog steeds gevolgen heeft gehad voor onze 
sector. Ik ben er trots op dat onze sector ook in 2021 
zijn flexibiliteit heeft getoond, wat zich mede heeft geuit 
in een consolidatieslag. Onze leden hebben afgelopen 
jaar goed ingespeeld op de relevante actualiteiten en 
daarnaast nog volop geïnnoveerd.

De deskundigengroep dierziekten heeft eind 2021 aangegeven dat het zeer 
waarschijnlijk is dat de vogelgriep besmetting onder wilde vogels, waardoor 
bedrijven besmet kunnen raken, wordt veroorzaakt door trekvogels die vanuit 
Rusland naar Europa komen. Ondanks alle maatregelen die de overheid en de 
sector hebben genomen om de kans op besmettingen te minimaliseren, was het 
helaas niet te voorkomen dat er bedrijven besmet zijn geraakt. Hoewel het RIVM 
heeft aangegeven dat het gevonden virus geen reden geeft voor een risico voor de 
mens, blijft de impact enorm. 

In eerste instantie voor de pluimveehouders die worden getroffen, maar ook voor 
andere schakels in de keten, vanwege uitdagingen voor de planning, logistiek en export 
(beperkingen) die dit teweeg brengt. Ondanks deze lastige situatie kan ik niet anders dan 
concluderen dat er een goede samenwerking is geweest met de Nederlandse overheid 
om deze situatie zo goed mogelijk te managen. 

Met de afgelopen ontwikkelingen is het naar de toekomst toe vaccineren van pluimvee 
tegen vogelgriep prominenter op de agenda komen te staan. NEPLUVI heeft in diverse 
overleggen aangegeven dat zij voorstander is van het toepassen van een goed werkbaar 
en geaccepteerd vaccin, mits aan diverse voorwaarden wordt voldaan.

Voorzitter NEPLUVI
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Het is mooi om te zien dat onze bedrijven enerzijds goed kunnen omgaan met 
aanpassingen in crisissituaties en dat ze daar bovenop nog energie steken in 
innovatietrajecten om hun bedrijf en de sector nog verder te verbeteren. 
Zo is in 2021 het initiatief genomen om een Masterplan borging dierenwelzijn op te 
stellen. Doel hiervan is om in de verdere toekomst mondiaal gezien koploper te blijven 
op het gebied van de borging van het welzijn in slachthuizen. Een andere mijlpaal 
die in 2021 is bereikt, is de start naar de omschakeling om in 2023 in Nederlandse 
supermarkten alleen nog maar kip te verkopen met minimaal 1 Ster van het Beter Leven 
keurmerk. Ook de uitrol van het Europese promotiet traject, met onder andere een 
barbecue voor klanten van de Voedselbank in Den Haag, heeft laten zien hoe de sector 
zich het afgelopen jaar heeft ingezet om de maatschappij zo goed mogelijk te dienen.

Het gaat te ver om in dit voorwoord alle ontwikkelingen te beschrijven die zijn genomen 
op een veelvoud van onderwerpen. Om deze overzichtelijk aan u te kunnen presenteren, 
hebben we er in dit jaarverslag voor gekozen om dit op een nieuwe, kernachtige wijze 
te doen. We hopen dat u hiermee een goed overzicht krijgt van hoe de Nederlandse 
pluimveeverwerkende sector zijn verantwoordelijkheid is blijven nemen om een gezond, 
duurzaam en lekker stukje pluimveevlees voor u te kunnen blijven produceren.

Een andere uitdaging die in 2021 relevant bleef, was het voorkomen van COVID-19 
besmettingen in de bedrijven binnen onze sector. Uit de talloze audits van vele 
instanties is bevestigd dat bedrijven in onze sector er ook in 2021 alles aan hebben 
gedaan om besmettingen te voorkomen. Dat bedrijven hun verantwoordelijkheid 
zijn blijven nemen, blijkt onder andere uit het feit dat veel bedrijven in 2021 alle 
mogelijk te nemen maatregelen hebben gecontinueerd, ook toen het vanwege 
overheidsbeleid mogelijk was om diverse versoepelingen door te voeren. Ik ben 
dan ook niet verbaasd dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
2021 heeft geconcludeerd dat onze sector “veel maatregelen heeft genomen om 
coronabesmettingen te voorkomen”.

Onze leden hebben afgelopen jaar goed 

ingespeeld op de relevante actualiteiten 

en daarnaast nog volop geïnnoveerd.”

“
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3. BEREIKTE 
MIJLPALEN
Ondanks de uitdagingen waar de sector in 2021 mee te maken had 
(zoals vogelgriep), zijn er veel mooie mijlpalen in het jaar 2021 bereikt:

Er is overeenstemming 
bereikt over een cao 
met de looptijd van 
24 maanden.

De hygiënecode 
is inhoudelijk 
gefinaliseerd en zal het 
formele proces voor 
goedkeuring ingaan.

Het Europees 
promotieproject is 
afgerond is 2021, 
waarmee in totaal 
ruim 10 miljoen unieke 
ontvangers binnen 
Nederland bereikt zijn.

Alle supermarkten 
hebben toegezegd 
dat binnen enkele 
jaren alleen nog 
pluimveevlees van 
minimaal Beter
Leven 1 Ster concept
wordt verkocht.

Er is in Europa een wet aangenomen, waardoor processed animal proteins nu gebruikt 
mogen worden in veevoeding. Door deze wetswijziging mag er ook gebruik gemaakt 
worden van insecteneiwit in onder andere pluimveevoeding, wat extra verduurzaming 
mogelijk maakt. 

Processed Animal Proteins in veevoeding

De World Organisation for Animal Health (OIE) heeft wijzigingen aangebracht in het 
hoofdstuk met betrekking tot vogelgriep: een land mag zichzelf vrijverklaren na een 
minimale periode van 28 dagen na de laatste reiniging en ontsmetting van het  
besmette bedrijf. Deze termijn was voorheen 90 dagen.

Vrijverklaren van vogelgriep

Het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector is ten opzichte van 2020 met meer 
dan 25% gereduceerd. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 is een reductie van 
antibiotica in de vleeskuikensector meer dan 80% behaald. 

Reductie antibioticagebruik

-80% vanaf
referentiejaar 2009.
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Het ketensysteem IKB-KIP is in 2021 goedgekeurd door de NVWA en staat 
weergegeven op ketenborging.nl.

In 2021 is de hygiënecode inhoudelijk gereviseerd, waardoor deze up-to-date is ten 
aanzien van de laatste inzichten en regelgeving. Hiermee is een actueel document 
neergezet waarin voor elk bedrijf met praktische handvatten inzichtelijk wordt hoe 
de hoogste hygiënestandaarden gehanteerd kunnen worden. In de praktijk is hier 
niet alleen vanuit het bedrijf, maar ook vanuit de NVWA toezicht op.

IKB goedgekeurd op
ketenborging.nl

Revisie hygiënecode

4. VOEDSELVEILIGHEID
Topprioriteit voor de pluimveeverwerkende sector is en 
blijft het borgen van de voedselveiligheid en daarmee 
de volksgezondheid. Wettelijke kwaliteitssystemen, vele 
verplichte controles, (onaangekondigde) audits, private 
kwaliteitssystemen en bedrijfssystemen borgen de 
voedselveiligheid van het in Nederland geproduceerde 
pluimveevlees. Mocht het onverhoopt voorkomen dat 
uit de vele controles een afwijkend resultaat wordt 

gevonden, dan wordt hierop geacteerd met als doel dat 
dergelijke producten nooit bij de consument terecht 
kunnen komen. Ook de Europese Commissie stelt dat 
het in onze markt geproduceerde voedsel “wereldwijd 
als de norm geldt voor wat veilig, voedzaam en 
van hoge kwaliteit is”. Ook in 2021 heeft de sector 
vergaande stappen gezet om zowel de volksgezondheid 
als diergezondheid nog verder te borgen.

Voedsel Keten Informatie (VKI) betreft informatie die wettelijk verplicht aangeleverd 
dient te worden bij elk koppel dat wordt geslacht. In 2021 heeft de sector, na gevoerd 
overleg met de NVWA, een nieuwe standaard neergezet over de aan te leveren 
VKI-informatie voor elk te slachten koppel. Er is nu een systematiek opgezet waarbij 
aanvullende informatie over welzijnsindicatoren van elk koppel bekend zijn, zodat 
eventuele (welzijns)risico’s nog sneller geïdentificeerd kunnen worden. 

In 2021 heeft NEPLUVI tezamen met andere sectororganisaties en met 
kennisinstellingen als de Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht 
alsmede met de Nederlandse overheid gewerkt aan onderzoeksprojecten om het 
niveau van bepaalde zoönosen te verminderen. NEPLUVI is trots om te vermelden 
dat dergelijke lopende initiatieven eraan bijdragen dat de afgelopen decennia er een 
dalende trend van incidentie op deze ziektekiemen is waar te nemen. Saillant detail 
is dat uit het RIVM rapport dat in 2021 is uitgebracht, blijkt dat het aantal humane 
besmettingen door Salmonella en Campylobacter drastisch is gedaald. De reden 
heeft echter niets met de (pluim)veesector te maken, maar komt door de mens zelf. 
Vanwege COVID-19 is men minder gaan reizen en heeft men een betere hygiëne 
toegepast, waardoor er een immense reductie van humane besmettingen van maar 
liefst 30 tot 50% is gerealiseerd. 

Voedsel Keten Informatie

Succesvolle onderzoeksprojecten
met daling zoönosen als doel
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• Sectorplan van aanpak uitgewerkt inzake vorm geven standaardwerkwijzen op 
slachterijen voor borgen welzijn.

• Sectorplan van aanpak uitgewerkt inzake bevoegdheden en rol van Poultry 
Welfare Officer in slachterijen.

• Masterplan dierenwelzijn opgezet met onder andere aandacht voor transport bij 
extreme temperaturen en onbedwelmd kantelen.

Opstellen sectorale plannen borging 
dierenwelzijn

• Uitrollen nieuwe cursus gerealiseerd met betrekking tot hoe de wettelijke 
verplichting van het scoren van voetzoollaesies het best gedaan kan worden.

Opfriscursus scoren voetzoollaesies

5. DIERENWELZIJN
Het niveau van dierenwelzijn in Nederland is hoog en 
blijft veel aandacht krijgen. Niet alleen van de politiek 
en de media, maar in eerste plaats van de sector zelf. 
Dit heeft ervoor 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.  

Ook uit de in 2021 gepubliceerde nalevingsresultaten 
van de NVWA op pluimveeslachterijen blijkt dat onze 
sector een ongekend hoog nalevingspercentage heeft 
op onder andere het punt dierenwelzijn: meer dan 99% 
van de controles hebben niet geleid tot een of andere 
vorm van handhaving. 

Het afgelopen jaar zijn er ten aanzien van het 
verder verbeteren van het dierenwelzijn veel 
ontwikkelingen geweest. • Toepassing protocollen bij extreme temperaturen.

• Geen onverklaarbare incidenten bij extreem hete dagen.

• Publiek-private samenwerking: oorzaken en oplossingen voor vang- en 
ketenletsel van start.

• Stuurgroep met NGO’s opgericht voor alternatieve vangmethodes.
• Het aantal Nederlandse koppels waarbij is gehandhaafd op vang- en laadletsel is 

enorm sterk gedaald (van 27% naar 4%).

• Positieve evaluatie door NVWA.
• Gehouden besprekingen met diverse partijen over waar mogelijke uitbreiding 

gerealiseerd kan worden.
• Wettelijke borging wordt vormgegeven.

• Inhoudelijk gefinaliseerd.
• Aangeboden aan de NVWA.

Transport bij extreme temperaturen

Vangen en laden

Cameratoezicht

Welzijnsgids
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-80% vanaf
referentiejaar 2009.

6. DIERGEZONDHEID
Het hebben van een goede diergezondheid is in het 
belang van alle spelers in onze keten. In eerste instantie 
voor de dieren zelf, maar het kunnen houden van 
gezonde dieren leidt ook tot een grote voedselveiligheid 
en tot het niet hoeven toe te dienen van 

bijvoorbeeld antibiotica. In 2021 zijn samen met andere 
spelers binnen onze sector en met kennisinstellingen 
veel initiatieven voltooid die de diergezondheid ten 
goede komen. 

De laatste jaren komt vogelgriep voor bij wilde vogels in geheel Europa, waardoor 
bedrijven besmet kunnen raken. Zo ook in Nederland. Nederland heeft een zeer intensief 
en goed monitoringssysteem waarbij potentiële besmettingen snel worden opgespoord 
en worden ingedamd. Bovendien heeft de sector in 2021 verder gewerkt aan alle 
maatregelen die zijn beschreven in de “roadmap vogelgriep”. Dit met als doel om de 
kans zo klein mogelijk te houden dat een bedrijf positief wordt.

Systematiek opsporing vogelgriep
werkt accuraat
Systematiek opsporing vogelgriep
werkt accuraat

De Nederlandse pluimveesector, maar ook individuele bedrijven hebben 
onderzoeksprogramma’s lopen met kennisinstellingen zoals de Gezondheidsdienst
voor Dieren en de Wageningen University & Research. Ook in 2021 zijn er veel inzichten 
verworven om de diergezondheid naar een nog hoger niveau te tillen. Onderwerpen 
waar onderzoek naar is gedaan zijn onder andere hoe de prevalentie van bepaalde 
afwijkingen verlaagd kunnen worden en welke adviezen gegeven kunnen worden om 
bijvoorbeeld monsternames zo goed mogelijk uit te voeren. 

In 2021 is een gespecificeerd beleid uitgewerkt om de al grote reductie waar mogelijk 
nog verder vorm te geven. Dit werpt zijn vruchten af, gezien het feit dat de reductie voor 
de vleeskuikensector in 2021 ten opzichte van 2020 meer dan 25% is geweest. 

Ten opzicht van 2009 heeft de vleeskuikensector inmiddels al meer dan 80% 
antibiotica reductie gerealiseerd. Een prestatie die alom wordt geroemd. 

Uitvoering langdurig onderzoek met 
meerdere kennisinstellingen 

Antibiotica reductie meer dan 80% en daalt 
nog steeds verder
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De pluimveesector heeft in 2021 verder gewerkt aan doelen en acties op het vlak van 
circulariteit, klimaat, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn, maatschappij en 
proces- en energie-efficiëntie. 

Met al deze speerpunten denkt de pluimveesector een goede bijdrage te leveren aan een 
verdere verduurzaming van de sector. Al deze en vele andere streefbeelden treft u via 
de QR-code.

Scan de QR-code.

7. DUURZAAMHEID
De inspanningen van pluimveehouders en
slachterijen om de milieuprestaties te verbeteren is
een continue proces en staat hoog op de agenda.
De Nederlandse pluimveesector kent veel voorbeelden 
van bedrijfsvoering die continue op een hoger niveau 

worden gebracht. Op die manier 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.

• De co-producten bij slachterijen hoogwaardig toepassen in humane en/of 
dierlijke voeding;

• Alternatieve eiwitten voor pluimveevoer (insecten, algen, etc.);
• Inzetten van pluimveemest (eventueel na verbranding) als hoogwaardige bron 

van nutriënten in de akker- en tuinbouw in- en buiten Nederland.

Circulariteit

• Verdere toepassing van warmtewisselaars, zonnepanelen en andere 
energiebesparende maatregelen in de pluimveesector.

• Met sectorgenoten is ingezet om tot verdere reductie van emissies in de keten te 
komen. Zo maken nieuwe ontwikkelingen het mogelijk om de lucht die uit de stal 
komt emissiearm te maken;

• In de keten wordt gewerkt aan een aantrekkelijk verdienmodel en voldoende 
investeringsruimte voor de ondernemers;

• NEPLUVI zet zich blijvend in om een level playing field ten opzichte van andere 
landen te bewerkstelligen. Alleen op deze wijze kunnen Nederlandse producten 
hun mondiale koploperspositie behouden en wordt zij niet weggedrukt door 
sectoren uit andere landen die onder lagere standaarden  
(en lagere prijzen) produceren.

Klimaat

• Uit de sectorale meerjarendoelstelling (MJA3), die nagenoeg volledig 
gerealiseerd is, blijkt dat de Nederlandse vleesverwerkende industrie belangrijke 
duurzaamheidsslagen heeft gemaakt en er enorme stappen zijn gezet in de 
reductie van het energieverbruik, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen 
en het bereiken van energie-neutrale productie. Deelnemende leden zette zich in 
om 30% energie-efficiëntieverbetering te bereiken;

• De verwerkende bedrijven investeren in het reduceren van de hoeveelheid te 
gebruiken water en in technieken om het gebruikte water te zuiveren voordat het 
wordt afgevoerd.

Proces- en energie-efficiëntie

Maatschappij
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In 2021 heeft NEPLUVI voor het tweede jaar de Europese promotiecampagne 
uitgewerkt, waarmee in totaal ruim 10 miljoen mensen binnen Nederland 
bereikt zijn. De campagne zag erop toe om informatie te communiceren over 
pluimveevlees van Europese afkomst en dit aan een breed publiek over
te brengen. 

In het kader van productpromotie heeft NEPLUVI veel nieuwe content gecreëerd 
voor het platform kiprecepten.nl. Al met al heeft dit gezorgd voor een grotere variatie 
aan content, verspreid via meerdere kanalen om diverse doelgroepen te bereiken. De 
kwalitatieve content heeft geleid tot veel weergaven en een groot aantal mensen dat via 
de content heeft doorgeklikt naar de website van Kip in Nederland of kiprecepten.nl om 
nog meer informatie op te halen. Nevedi heeft ook in 2021 een financiële en inhoudelijke 
bijdrage geleverd aan de campagne Kip in Nederland. Hiermee heeft zij bijgedragen aan 
het positief onder de aandacht brengen van de Nederlandse Pluimveesector. 

Hoogtepunten in de
sector- en productpromotie

8. PROMOTIE

70.000.000 
IMPRESSIES

Radioreclame 

Aanwezigheid in de media in 
de vorm van radioreclames en 
printadvertenties in tijdschriften.

9.000.000 
IMPRESSIES

Printadvertenties

Een animatievideo over hoe 
de agrarische sector zorgt 
voor een verduurzaming van 
de voedselproductie en een 
animatievideo over de balans
tussen dierenwelzijn en milieu.

Evenement Koken met minder 
bekende kipdelen in het kader van 
vierkantsverwaarding. Bekende 
chefs gaven kookdemonstraties 
en influencers en journalisten 
werden geïnformeerd over 
vierkantsverwaarding in de 
pluimveeverwerkende industrie.
De opgedane kennis hebben zij 
gedeeld via hun kanalen in de vorm 
van een video, artikel of blog.

218.000
IMPRESSIES

Via social media en
andere online kanalen 

560.000
IMPRESSIES

Op video’s,
artikelen en blogs

14.000
IMPRESSIES

Via social media en
andere onlinekanalen 

Sectorfilm Vierkantsverwaarding 
in de pluimveeverwerkende 
industrie, waar ambassadeur 
Guido Waterman de kijkers 
meeneemt langs schakels in de 
keten om te laten zien hoe alle 
delen van de kip een bruikbare 
eindbestemming vinden.

Scan de QR-code
naar de video’s.

Scan de QR-code
naar de video.
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250
AANWEZIGEN

414.000
IMPRESSIES

Via social media 
rondom het evenement 

Barbecue evenement in
Den Haag in samenwerking
met de Voedselbank en de
Participatie Keuken.

In 2021 is extra geïnvesteerd in het 
verlevendigen van de social media 
tijdlijnen van Kip in Nederland.
Waar eerder vooral voor 
‘standaard’ posts werd gekozen, 
is nu een switch gemaakt naar 
een grotere variatie aan posts 
zoals video´s, tekstanimaties, 
videoloops en carrousels.

Content voor
receptenpagina Kiprecepten.nl: 
Hoe kipt Nederland? video’s, 
kookvideo’s met chef Guido en 
kookvideo’s in samenwerking met 
foodvloggers en -bloggers.

Scan de QR-code
voor Kiprecepten.nl.

Scan de QR-code voor 
de Kip in Nederland 

Instagram.

Per 1 april 2021 is er een nieuwe cao afgesloten tussen 
NEPLUVI, CNV Vakmensen en de FNV. De cao loopt 
tot en met 31 maart 2023. Nieuw in deze cao zijn de 
gemaakte afspraken naar aanleiding van de motie 
Futselaar en de protocolafspraak over de Regeling 
Vervroegd Uittreden. 

Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen 
de pluimveeverwerkende industrie te bevorderen, 
heeft de sector een arbocatalogus en een bijbehorende 

branche RI&E. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om 
zowel de arbocatalogus als de branche RI&E actueel te 
houden. Doordat onze branche RI&E erkend is, krijgen 
bedrijven met maximaal 25 werknemers vrijstelling van 
de RI&E-toetsing. Dat scheelt tijd en geld.

Verder hebben er in 2021 nog meer ontwikkelingen 
plaatsgevonden. 

9. SOCIALE ZAKEN

Naar aanleiding van de motie Futselaar zijn er twee nieuwe afspraken in de cao 
opgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het plan van aanpak om de positie 
van werknemers en dierenwelzijn in de Nederlandse vleesindustrie te versterken. 

Motie Futselaar

Met de nieuw opgezette Regeling Vervroegd Uittreden, oftewel de RVU-regeling, kan 
een medewerker met een zwaar beroep onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de 
AOW-leeftijd stoppen met werken. 

RVU-regeling
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In de cao is vastgelegd dat alle werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie geacht 
worden deel te nemen aan de WGA-hiaatverzekering. Op 31 december 2021 is de 
mantelovereenkomst voor de WGA-hiaatverzekering afgelopen. Dat betekent dat in 
2021 een uitgebreid offertetraject heeft plaatsgevonden. Hier is uitgekomen dat er een 
nieuwe mantelovereenkomst wordt aangegaan met Avéro Achmea. 

WGA-hiaatverzekering

In 2021 namen 8 bedrijven deel aan het zogenaamde TOP-coach project. Met dit 
project worden bedrijven ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van een praktische 
aanpak van fysieke belasting. De Werkwijze Fysieke belasting, die speciaal voor de sector 
is ontwikkeld, is hierbij een mooi hulpmiddel. De belangstelling in onze sector voor 
het project was groter, maar niet iedereen bleek op korte termijn voldoende inzet 
te kunnen leveren. 

Project Fysieke belasting

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het actualiseren van de richtlijnen Mes- en 
Machineveiligheid in de arbocatalogus. Daarnaast heeft SZ Pluimvee het initiatief 
genomen om nieuwe flyers en brochures op deze thema’s uit te brengen. 
Deze komen in 2022 beschikbaar.

Project Fysieke belasting

Net als in 2020 speelde corona een grote rol in 2021. In 2020 hadden alle bedrijven 
in de sector al verschillende maatregelen getroffen en deze laten controleren door een 
arbeidsdienst. In 2021 werd de zogenaamde corona-module binnen de RI&E, 
die speciaal voor onze sector ontwikkeld is, door het Steunpunt RI&E goedgekeurd. 

Corona

Groei mee met de pluimvee
Medewerkers werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer 
stijgt. Natuurlijk willen we dat medewerkers gezond werkend hun AOW-leeftijd bereiken. 
Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid
van organisaties. 

Om het (bij)scholen van werknemers te bevorderen, subsidieert Sociale Zaken Pluimvee 
verschillende cursussen en opleidingen. In het verslagjaar is ondanks de aanwezigheid 
van COVID-19 goed gebruik gemaakt van de opleidingsmogelijkheden. 

Scholing & ontwikkeling

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden hebben in 2020 een akkoord bereikt 
over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Vanuit het pensioenfonds VLEP is 
een werkgroep opgericht met als doel de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling. 
Ook vanuit de pluimveeverwerkende industrie zijn werkgevers en werknemers 
vertegenwoordigd in deze werkgroep. Partijen krijgen tot 2026 de tijd om over te 
stappen naar het nieuwe stelsel. Pensioenfonds VLEP wenst zo snel mogelijk de 
overstap te maken en koerst op 2024.

Pensioen
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• Belang regionalisering onverminderd groot – NEPLUVI start met het maken van 
factsheets en geeft uitleg aan derde landen met betrekking tot regionalisering.

• Veel werkzaamheden verricht richting diverse derde landen die eisen in bilaterale 
afspraken niet nakwamen.

• Wijziging OIE: 
- Effectuering van voorkomen handelsbeperkingen bij LPAI-besmetting. 
- Effectuering snellere vrijgave na HPAI-besmetting  
  (28 in plaats van 90 dagen na de laatste R&O).

HPAI in relatie tot handelsbeperkingen

2021 is een bewogen jaar geweest wat betreft de 
export van pluimveevlees vanuit Nederland. 
Door vogelgriepuitbraken in de eerste helft van het jaar 
verkreeg Nederland pas in juli 2021 haar AI-vrije status 
terug. Binnen 3 maanden na het verkrijgen van deze 
AI-vrije status werd alweer een nieuwe uitbraak gemeld. 
De handelsbeperkingen die waren opgeheven, werden 
direct weer van kracht. Dit heeft ertoe geleid dat 
export naar diverse, belangrijke exportbestemmingen 
gedurende heel 2021 niet mogelijk was. 

Ook de coronapandemie heeft invloed gehad 
op de handel in pluimveevlees vanuit Nederland. 
Door in- en uitreisbeperkingen zijn er in 2021 
geen delegaties uit derde landen door de 
Nederlandse autoriteiten ontvangen voor audits en 
inspectiebezoeken. Andersom hebben de Nederlandse 
autoriteiten ook geen bezoek gebracht aan derde 
landen om handelsrelaties te versterken, op te pakken 
en/of op te starten. 

De rode draad door heel 2021 waren de 
voorbereidingen op de Brexit en het toewerken 
naar de, keer op keer uitgestelde, data van 
inwerkingtreding van diverse fases van de Brexit.

10. EXPORT

• Vanwege COVID-19 waren er beperkingen om diverse markttoegangsprocessen 
vlot te kunnen trekken. Vanwege COVID-19, maar ook de HPAI-gevallen in 
Nederland, is met betrekking tot het markttoegangsproces naar China er zelfs 
voor gekozen deze in 2021 op een lager pitje te continueren. 

• Canada heeft aangegeven vanwege COVID-19 geen inspectie te zullen doen, 
waarna er op is aangestuurd om Canada de aankomende periode te  
kunnen ontvangen.

• Eerste fase van het Border Operating Model in werking getreden.
• Voorbereidingen getroffen, in samenwerking met Nederlandse autoriteiten.
• Veelvuldig overleg gevoerd over opstartproblemen met betrekking tot import. 

Lessen hiervan leren om de export met verplichte certificaten zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.

COVID-19

Brexit

Handelsbeperkingen vanuit derde landen pogen op te heffen.
Voor diverse landen wordt gepoogd om handelsbeperkingen op te heffen, danwel 
regionalisatie toe te passen. Filipijnen is hier een voorbeeld van, waarbij we sinds 
2021 toewerken naar een bilateraal certificaat om ook tijdens HPAI-besmettingen te 
kunnen exporteren.

Exportondersteuning op 
individuele landen
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Belangrijkste importlanden
(buiten de EU)

Belangrijkste importlanden
(binnen de EU + VK) Volume (ton)

Volume (ton)

Belangrijkste handelsmarkten
(buiten de EU)

Belangrijkste handelsmarkten
(binnen de EU + VK) Volume (ton)

Volume (ton)
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Waarvan
binnen de EU

Waarvan
buiten de EU

1.086.648
ton

2020
Geslacht gewicht

942.724
ton

2021

Exportcijfers 2021 

1.655.466
TON

2020
2,95

MILJARD 
EURO

2020

3,27 
miljard 

euro

2021

Totale export
pluimveevlees

1.280.284 

2,975 MILJARD 
EURO

TON

295.171

290 MILJOEN
EURO

TON

1.575.456 
ton

2021

Waarvan
binnen de EU

Waarvan
buiten de EU

Waarvan
binnen de EU

Waarvan
buiten de EU

Waarvan vers van 
buiten de EU

Waarvan vers van
binnen de EU

1.445.405
TON

2020

2,26
MILJARD 

EURO

2020

2,43
miljard 

euro

2021

Export vers/naturel
pluimveevlees

1.040.681 

2,16 MILJARD 
EURO

TON

288,283
268 MILJOEN

EURO

TON

1.32.964
ton

2021

844.409 
TON

2020
1,59
MILJARD 

EURO

2020

1,84
miljard 

euro

2021

Totale import
pluimveevlees

693.085

1,14 MILJARD 
EURO

TON

306.001

700 MILJOEN
EURO

TON

999.086
ton

2021

566.137 
TON

2020
823
MILJOEN

EURO

2020

1,51 
miljard 

euro

2021

Import vers
pluimveevlees

560.892 

920 MILJOEN
EURO

TON

259.199

585 MILJOEN
EURO

TON

820.090 
ton

2021
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Overige pluimveeslachterijen

Vleeskuikenslachterijen 

11. Overzicht productie pluimveeslachterijen
Productiecijfers 2021 (geslacht gewicht)

Actualisatie 
waarschuwingsetiket 
pluimveevlees wordt 
in 2022 toegepast.

Uitwerken Nederlandse
verduurzamingsagenda 
pluimveesector.

Exportbeperkingen 
toespitsen op 
geregionaliseerde 
gebieden in plaats van 
het hele land.

Opstellen EU 
duurzaamheidsagenda.

Masterplan 
dierenwelzijn in 
praktijk vorm geven.

Gereviseerde 
hygiënecode formeel 
laten goedkeuren en 
implementeren.

Omschakeling levering 
pluimveevlees aan 
retail met Beter Leven 
1 Ster verder opzetten.

Uitvoeren gemaakte 
afspraken met 
vakbonden naar 
aanleiding van 
aangenomen 
motie Futselaar.

12. WORK IN 
PROGRESS
In 2021 zijn op veel vlakken belangrijke stappen gezet om te 
blijven innoveren als sector. Deze ontwikkelingen zullen in 2022 
gecontinueerd worden, waarbij u hieronder een aantal belangrijke 
voorbeelden ziet die in 2022 verdere opvolging zullen krijgen.

< 20.000 ton
KemperKip B.V. Uden

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs B.V. Leek

Van der Linden Poultry Products B.V. Panningen 

20.000 – 50.000 ton 
Mieki Hunsel B.V. Hunsel

Pluimveeverwerking Jan van Ee Stroe

Pluimveeslachterij C. van Miert B.V. Breukelen

> 80.000 ton
Storteboom Kornhorn B.V. Kornhorn

Storteboom Fresh B.V.                                                                                                        Putten

Plukon Dedemsvaart

Plukon Blokker

Plukon Goor

Exportslachterij Clazing B.V. Zevenhuizen

Esbro B.V. Wehl

 50.000 – 80.000 ton

Van den Bor Pluimveeslachterij B.V.                                                                            Nijkerkerveen

< 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
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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. 

14. Tot slot
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