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voorwoord
De Nederlandse pluimveesector brengt voor het eerst in haar
geschiedenis een jaarverslag uit over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het MVO-verslag. Dat is een moment om
bij stil te staan. Hiermee vertelt onze sector welke inspanningen zij levert op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen lijkt
‘weerbarstige’ materie. Vaak wordt verondersteld dat
zorg voor mens en milieu op gespannen voet staat met
economische belangen. In dit MVO-verslag, dat nog
maar een eerste verkenning is van de MVO-activiteiten
binnen de pluimveesector, blijkt echter dat er genoeg
voorbeelden zijn die het tegendeel bewijzen.

Bart Jan Krouwel

“Verantwoord ondernemen is
een verkenningstocht, waar
nieuwe inzichten en technische
en sociale ontwikkelingen leiden
tot continue verbetering”

De samenleving verwacht terecht dat bedrijven hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. In onze
samenleving worden niet alleen belangenorganisaties,
maar ook consumenten steeds kritischer op en
veeleisender over de producten die zij kopen. Daarmee
is MVO ook een noodzaak geworden om economisch te
overleven. Verder kan onvrede onder een kleine groep
personen en organisaties door het gebruik van social
media snel uitgroeien tot brede maatschappelijke
ontevredenheid. Door in gesprek te zijn met
maatschappelijke organisaties blijft onze sector goed op
de hoogte van wat er speelt in de samenleving en kan
mogelijke onvrede vroeg worden geadresseerd.

Voor MVO bestaat geen blauwdruk met een vaste
omschrijving van wat het meest duurzaam is.
Verantwoord ondernemen is een verkenningstocht,
waar nieuwe inzichten en technische en sociale
ontwikkelingen leiden tot continue verbetering. Dat geldt
bij uitstek voor een sector als de pluimveehouderij die
zo belangrijk is voor onze voedselvoorziening en in het
brandpunt van maatschappelijke discussies staat, van
dierenwelzijn tot volksgezondheid.
Onze sector staat nog aan het begin van MVO.
Dit verslag is dan ook een eerste verkenning van wat er
zoal speelt op dit gebied. Het beschrijft welke vragen
uit de samenleving op de pluimveesector afkomen, op
welke wijze daar aandacht aan wordt gegeven en wat er
nog moet gebeuren. Nog niet iedereen is zich bewust van
het belang van MVO. Onze sector kent echte koplopers
op diverse fronten, maar helaas ook achterblijvers. De
uitdaging is om de achterblijvers te stimuleren en te
motiveren met inspirerende voorbeelden waaruit op alle
vlakken winst valt te boeken.
Wat mij betreft ligt hier ook een interessante opgave
voor het Productschap om zijn meerwaarde voor de
pluimveesector aan te tonen.
Ik wens u veel plezier en vooral inspiratie en motivatie
om verder te gaan met MVO. Mocht u vragen hebben
naar aanleiding van dit verslag, mail uw vragen gerust
naar mvo@pve.nl.
Bart Jan Krouwel,
Voorzitter Productschap Pluimvee en Eieren
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Over het Productschap
Pluimvee en Eieren
Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft de taak
om in de pluimveesector duurzame landbouw te bevorderen,
ontwikkelingen te stimuleren en de concurrentiekracht te
versterken. Het Productschap streeft naar sectorbrede
verduurzaming van de pluimveevlees- en eierketen.
De individuele ondernemers bepalen mede op basis van hun
eigen doelen de voortgang op het gebied van duurzaamheid.

Het PPE, gevestigd in Zoetermeer, is een
gespecialiseerde organisatie die, op basis van haar
wettelijke positie en bevoegdheden, de sociaaleconomische ontwikkeling van de pluimveevleesen eiersector in een maatschappelijk kader
ondersteunt bij zaken die niet of niet voldoende
door individuele bedrijven of private organisaties
kunnen worden opgepakt. Alhoewel de sector erg
internationaal georiënteerd is, is Nederland het
belangrijkste werkterrein. Het PPE legt verantwoording
af aan bedrijfsgenoten, de SER, de overheid en de
maatschappij in brede zin. Het PPE is ingesteld via de
Wet op de bedrijfsorganisatie en heeft daardoor een
publiekrechtelijk karakter.
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Het Productschap is een samenwerkingsverband
van ondernemers- en werknemersorganisaties in
de productiekolom. Dit betekent dat in het bestuur
van het PPE, de ondernemersorganisaties en de
werknemersorganisaties een gelijke stem hebben.
Omdat vertegenwoordigers van de brancheorganisaties
samen met de werknemersorganisaties de bestuursleden
kiezen, vormt het bestuur een afspiegeling van de
sectoren. Voor de verdere bestuursstructuur, ingestelde
commissies, werkgroepen en externe vertegenwoordiging
van het Productschap verwijzen we naar de website
www.pve.nl/pluimvee.

MVO, een verkenningstocht
in de pluimveehouderij
Binnen de pluimveehouderij zijn de legsector en de vleessector onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch werken
ze grotendeels onafhankelijk van elkaar en hebben ze elk
hun eigen keten. In beide ketens wordt hard gewerkt aan het
verduurzamen van de sector. Dat gebeurt op alle niveaus en
met allerlei initiatieven.

Een sectorbrede Stuurgroep van het PPE heeft dilemma’s
en initiatieven verzameld om een goed beeld te krijgen
van wat er in de sector speelt op het gebied van
Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO).
Daarbij stonden de drie P’s centraal: People, Planet en
Profit. Oftewel: zorg voor mens, dier en milieu én voor de
economische perspectieven van onze sector. De weerslag
van de verkenning vindt u in dit MVO-verslag. Het geeft
aan waar de pluimveehouderij staat bij verduurzaming
van de sector, met de kanttekening dat het onmogelijk is
een compleet overzicht te geven.
Dit verslag omvat alleen de kippenvleessector en de
eiersector. Hoewel pluimvee een term is die meerdere
diersoorten omvat dan alleen de kip, wordt in dit verslag
- wanneer gesproken wordt over pluimvee - louter de kip
bedoeld. In de andere sectoren vinden ook initiatieven
plaats op het gebied van MVO, hierover wordt volgend
jaar gerapporteerd.

Dit verslag geeft een transparant beeld van de
initiatieven in de sector en van de dilemma’s die moeten
worden overwonnen. Elk hoofdstuk beschrijft een
schakel in de keten. In dit MVO-verslag is een heldere
scheiding aangebracht tussen de vlees- en de eierketen.
Ze volgen immers in de praktijk elk hun eigen route.
Een aantal generieke initiatieven in de pluimveehouderij
staat beschreven in het hoofdstuk “sectorbrede
initiatieven”, omdat ze breed zijn verankerd in de gehele
sector. Naast de hoofstukken gewijd aan de schakels
uit de ketens, krijgen ondernemers uit de sector en
stakeholders het woord. Zij geven ieder vanuit hun eigen
expertise reflectie op duurzame ontwikkelingen in de
pluimveesector.
Dit MVO-verslag is opgesteld volgens de internationale
richtlijnen van de GRI level C (self declared). Deze
richtlijnen gelden als wereldwijde standaard voor
duurzaamheidsrapportages. GRI maakt het mogelijk
de prestaties van verschillende organisaties te
vergelijken. De standaard is tot stand gekomen door
een internationaal consultatieproces met bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en diverse instanties. Voor
dit MVO-verslag zijn de GRI-richtlijnen ook de leidraad
geweest voor de dataverzameling en rekenmethodes.
De GRI- inhoudsopgave is te vinden op www.pve.nl/
pluimvee.
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Sectorbrede
initiatieven
De vlees- en eierketen in de
pluimveesector zijn nauw met elkaar
verweven. Daarom zijn er, naast keten
specifieke ontwikkelingen, sectorbrede
initiatieven waarmee invulling
wordt gegeven aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

Samen werken aan een
professionele sector
Scholingsconsulent voor de veehouderijsectoren

Maatschappelijke stages

Het internationale krachtenveld en de technische kennis in de
agrarische sector ontwikkelen zich razendsnel. Om te kunnen
blijven concurreren en groeien is zorg voor menselijk kapitaal
van doorslaggevend belang. Bedrijven in de pluimveehouderij
moeten kunnen beschikken over goede medewerkers met
de juiste kennis, kunde en vaardigheden. Het aanbod van
nieuwe werknemers die direct over de juiste competenties en
vaardigheden beschikken wordt echter steeds kleiner als gevolg
van de snelle veranderingen in de sector. Om die groeiende
onbalans het hoofd te bieden heeft het Productschap Pluimvee
en Eieren samen met de andere Productschappen uit het
dierlijke segment het project Scholingsconsulent Dierhouderij
opgezet. De consulent geeft bedrijven advies op maat over
scholing van werknemers, agrarische bedrijfsverzorgers en
werkgevers in de diverse veehouderijsectoren. Door de inzet van
de scholingsconsulent is de pluimveesector beter in staat om
medewerkers, ingehuurde arbeidskrachten en ondernemers de
juiste scholing en opleidingen aan te bieden en ze te begeleiden
in hun professionele ontwikkeling.

Voor een gezonde toekomst van de sector is het van belang jonge
mensen al in een vroeg stadium te interesseren voor een carrière
in de pluimveehouderij. Dat gebeurt onder meer door leerlingen
uit het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te geven kennis te
maken met de pluimveesector door middel van maatschappelijke
stages. Zo leren scholieren op een aantrekkelijke manier welke
verantwoordelijkheid de sector voor de samenleving draagt.
De maatschappelijke stages worden voor een deel bekostigd door
het Ministerie van OC&W.

Milieu-impact reduceren
Ammoniakuitstoot gehalveerd
Elk dier produceert ammoniak met zijn ontlasting. Ammoniak
komt vrij uit stallen, mestopslagen en bij het gebruik van mest
op het land. Een overmaat aan ammoniak in het milieu zorgt voor
een verzuring van het milieu. De afgelopen decennia zijn veel
inspanningen geleverd om de milieubelasting terug te dringen.
Diverse maatregelen, zoals het bouwen van emissiearme stallen,
hebben er toe bijgedragen dat de uitstoot van ammoniak is
gehalveerd sinds 1990. Op dit moment wordt er geïnventariseerd
of eenvoudige huisvestings- en managementmaatregelen en
voedingsconcepten de ammoniakuitstoot door pluimvee verder
kunnen reduceren.

Mestverwerking
Mest van pluimvee is een waardevolle energiebron geworden.
Met de biomassacentrale BMC Moerdijk bieden Nederlandse
pluimveehouders een milieuvriendelijk en een economisch zeer
interessant alternatief voor reguliere afzet van hun mest. Dit
afvalproduct uit de sector wordt zo een bron van groene energie
en herbruikbare mineralen. De centrale zet jaarlijks 440.000 ton
pluimveemest om. Met een productiecapaciteit van ruim 36.5
MegaWatt kan de centrale jaarlijks zo’n 90.000 huishoudens van
elektriciteit voorzien. BMC Moerdijk is sinds 2008 operationeel.
De centrale is een initiatief van DELTA, Coöperatie DEP, ZLTO en
Austrian Energy & Environment.
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Stimuleren van
innovatie
De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen is gericht op het bevorderen
van innovatie in de sector en wordt
gefinancierd door het bedrijfsleven.
Dit gebeurt door het stimuleren van
kennisontwikkeling en vernieuwingen
waar een voorbeeldwerking vanuit gaat.
De innovatieagenda van de stichting
benadrukt dat voor een bloeiende
en maatschappelijk geaccepteerde
pluimveesector een pro-actieve en
marktgerichte aanpak essentieel is.
De ‘Innovatieagenda Pluimveehouderij’
is opgebouwd uit thema’s die inspelen
op consumententrends, maar ook op
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
verduurzaming. Het secretariaat van
de stichting is ondergebracht bij het
Productschap Pluimvee en Eieren.
Meer informatie is te vinden op:
www.pve.nl/pluimvee
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Internationaal
kader
De pluimveesector in Nederland is
sterk internationaal georiënteerd.
De productie van vlees en eieren
vindt weliswaar in Nederland plaats,
maar fokdieren met hun genetische
kenmerken en grondstoffen voor
diervoer zijn veelal afkomstig uit het
buitenland. Bovendien wordt ongeveer
70% van de eieren en het vlees
geëxporteerd. Eieren gaan voornamelijk
naar Duitsland, het vlees naar Engeland
en Duitsland. De sector heeft te maken
met Europese wet- en regelgeving en
kwaliteitsprogramma’s op het gebied van
voedselveiligheid, zoals het Nederlandse
IKB, de Duitse QS en KAT en het
Belgische Belplume. Daarnaast heeft de
sector te maken met maatschappelijke
wensen van Europese consumenten op
het gebied van verantwoorde productie.
De Nederlandse pluimveehouderij
spant zich daarom al jaren in om
de Nederlandse sector goed te laten
aansluiten op de eisen en wensen van
thuismarkt Nederland en de landen
waarnaar geëxporteerd wordt.
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Overal in Europa een verbod op de legbatterij
De Europese Commissie heeft in 1999 al aangekondigd dat het houden van leghennen in traditionele kooisystemen, beter bekend als
de legbatterrij, vanaf 1 januari 2012 is verboden. Nederlandse leghennenhouders zijn de meest marktgeoriënteerde van Europa en de
omschakeling naar alternatieven is in ons land daardoor jaren geleden al ingezet. De verwachting is dan ook dat de sector per 1 januari
2012 grotendeels voldoet aan de nieuwe EU-richtlijn. Echter, grote delen van Europa lopen nog fors achter. Daardoor dreigt een situatie
van scheve concurrentieverhoudingen, waarbij de traditionele kooi in sommige lidstaten na 2012 nog steeds volop wordt gebruikt.
Ondernemers die hebben geïnvesteerd in diervriendelijke huisvestingssystemen, zoals in Nederland, mogen daar niet de dupe van
worden.
Samen met de Eurogroup for Animals, de Nederlandse Dierenbescherming, de Europese en Nederlandse boerenorganisaties,
de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) voert de Nederlandse
pluimveesector druk uit op de lidstaten en de Europese Commissie om in actie te komen voor een tijdige implementatie van het
kooiverbod voor leghennen. De Commissie ziet naleving van het kooiverbod in Europa gelukkig als belangrijke prioriteit. Het PPE
juicht het voornemen tot strenge handhaving toe.

Internationale aanpak
dierenwelzijn
De zorg voor dierenwelzijn en de verantwoordelijkheid daarvoor
van de pluimveesector, houdt niet op bij de Nederlandse grens.
Daarom is het van belang dat er gelijke regels gelden op de
mondiale kip- en eiermarkt. De Nederlandse pluimveesector
streeft naar een gelijk speelveld door een internationale dialoog
met de stakeholders. Op Europees gebied onderhoudt het
Productschap goede contacten met de Eurogroup for Animals;
de vereniging van Europese dierenwelzijnsorganisaties.
In 2010 is daar de Transatlantic Animal Welfare Council
(TAWC) bijgekomen. Deze organisatie verenigt de Europese
dierenwelzijnsorganisaties met vergelijkbare organisaties in de
Verenigde Staten. Het doel van de TAWC is om dierenwelzijn tot
een integraal onderdeel te maken bij handelsovereenkomsten
tussen Europa en de Verenigde Staten; de twee belangrijkste
handelsblokken ter wereld.
De Europese Commissie publiceert in 2011 het nieuwe
‘Actieplan Dierenwelzijn 2011-2015’. De Nederlandse
pluimveesector heeft haar positie op diverse manieren met
succes bij de betrokken partijen kenbaar gemaakt.

Optimaal gebruik grondstoffen voor diervoer
Verwerkte dierlijke eiwitten, ook wel diermeel genoemd, werden
in het verleden veelvuldig gebruikt als grondstof voor diervoer.
Diermeel heeft een hoog eiwitgehalte en bevat essentiële
aminozuren. Restproducten uit de vleesverwerkende industrie
kregen zo een nuttige toepassing. Na de BSE-crisis in 2000
in de rundveehouderij, kwam daar een abrupt einde aan. De
Europese Unie verbood het gebruik van dierlijke eiwitten in
diervoer om verspreiding van BSE te voorkomen. Maar door
voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en een strikte
scheiding van veevoer voor herkauwers en andere landbouwhuisdieren wordt de mogelijkheid onderzocht om diermeel toch weer
te kunnen verwerken in diervoer. De Europese Commissie heeft
te kennen gegeven het verbod te willen versoepelen voor diermeel
afkomstig van niet-herkauwers, mits de voedselveiligheid en
de volksgezondheid op geen enkele wijze in gevaar komt. Het
Productschap Pluimvee en Eieren is hier een groot voorstander
van. Als voldoende garanties kunnen worden geboden voor de
voedselveiligheid, en hiermee dus ook de volks- en diergezondheid, is het gebruik van diermeel in diervoer een waardevolle en
duurzame bron van eiwitten. Iedere kilo dierlijk eiwit die gebruikt
kan worden voor diervoer hoeft immers niet plantaardig te worden
geproduceerd. Ook draagt deze goedkope eiwitbron bij aan de
financiële duurzaamheid van de sector.

De Nederlandse pluimveesector is voor een belangrijk deel
afhankelijk van geïmporteerde diervoedergrondstoffen. Een deel
daarvan is soja, dat op grote schaal wordt geteeld in de Verenigde
Staten, Brazilië en Argentinië. Deze plantaardige grondstoffen
zullen steeds vaker afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde
gewassen (ggo’s). Genetisch gemodificeerde gewassen dragen bij
aan een optimaal gebruik van het beschikbare landbouwareaal.
Voor nieuwe ggo’s gelden strenge toelatingseisen om er zeker
van te zijn dat ze veilig zijn voor mens, dier en milieu.
De toelatingsprocedures voor de import in de EU lopen niet
synchroon met die in de productielanden. De pluimveesector
streeft samen met ketenpartners in de levensmiddelenindustrie
en diervoedersector naar een betere internationale afstemming
van de toelatingsprocedures. Inmiddels is er door het vaststellen
van detectiegrenzen, een oplossing voor het toelaten van kleine
hoeveelheden ggo’s in grote partijen. Dit is van groot belang om
de beschikbaarheid van diervoedergrondstoffen voor de Europese
markt veilig te stellen.

Gedeelde verantwoordelijkheid in nieuw Europees diergezondheidsbeleid

Kwaliteit kent geen grenzen:
aansluiting kwaliteitssystemen
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft Integrale Keten
Beheersingssystemen (IKB) ontwikkeld om garanties te kunnen
geven over voedselveiligheid, kwaliteit en herkomst van het
product en de manier van produceren in alle schakels van de
keten. Binnen de Nederlandse pluimveesector bestaan drie IKBsystemen: IKB-Kip voor de vleeskuikenhouderij, IKB-Ei voor de
leghennensector en IKB PSB voor de PluimveeServiceBedrijven.
Omdat de pluimveesector veel exporteert is het erg belangrijk dat
soortgelijke kwaliteitssystemen in het buitenland goed op elkaar
aansluiten.
Zo is IKB-Kip al gelijkwaardig aan Belplume, het Belgische
kwaliteitssysteem voor vleeskuikens. Daarnaast heeft IKB
samenwerkingsplannen met het Duitse Qualitat und Sicherhet
(QS). Binnen IKB-Ei groeien dit systeem en de Duitse vereniging
voor gecontroleerde dierhouderijsystemen, KAT, steeds
verder naar elkaar toe. Gestreefd wordt naar een wederzijdse
erkenning. Deze erkenning wordt ook nagestreefd met het
Belgische Belplume-systeem voor leghennen. De Nederlandse
kwaliteitssystemen IKB-Kip en Ei en het Duitse kwaliteitssysteem
KAT gaan vanaf medio 2011 aanvullende eisen stellen
aan de diervoedersector. Met betrekking tot alle mogelijke
verontreinigingen, biologisch en chemisch, wordt transparantie
over het productieproces en garantie over het eindproduct
gevraagd. In 2011 wil IKB-Kip een overeenkomst met Global
Good Agricultural Practice (GlobalGAP) sluiten. Meer informatie
over GolabalGAP in het hoofdstuk “Kip in het schap”.

Op Europees niveau wordt hard gewerkt aan een nieuwe wet: de ‘Animal Health Law’. Deze wet is een
complete herziening van de huidige wetgeving rondom de preventie en bestrijding van dierziekten.
In de eerste helft van 2011 worden de kaders van deze ‘Animal Health Law’ gepresenteerd. Een
belangrijk element is de financiering van het diergezondheidsbeleid. Het Nederlandse systeem, waarbij
de verantwoordelijkheid en kosten worden gedragen door de veehouders, is uitzonderlijk in Europa en
geeft de Nederlandse ondernemers een competitief nadeel. De pluimveesector streeft daarom naar een
gelijkwaardig Europees beleid. De inzet is een Europees systeem van ‘gedeelde verantwoordelijkheden’,
waarbinnen ruimte moet zijn om de ondernemers te belonen die extra inspanningen leveren op
het gebied van preventie. Verder moet, als veehouders een deel van de financiële risico’s dragen,
meer dan nu het geval is, de veehouderijsectoren betrokken worden bij de besluitvorming rond het
diergezondheidsbeleid.
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Eieren
Een Nederlander eet gemiddeld 185 eieren eieren per jaar.
Ongeveer een kwart daarvan zit verwerkt in voedingsproducten,
zoals pasta, zoetwaren en vleeswaren. Eieren spelen dus een
belangrijke rol in onze dagelijkse voeding. Vanzelfsprekend
gelden daarom hoge eisen voor de kwaliteit en is de sector
transparant over de productiemethoden en haar eindproduct.
Kwaliteit laat zich op veel manieren vertalen. Voedselveiligheid, voedingswaarde en smaak zijn enkele voorbeelden.
Daarnaast speelt de maatschappelijke vraag naar verantwoorde
productiemethoden. De sector spant zich al jaren in om op een
verantwoorde manier eieren te produceren tegen een concurrerende prijs.

pluimveevlees
Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld 18,8 kilo kippenvlees
per persoon. Daarmee staat kip vaak op het menu. Toch wordt
het grootste deel van de in Nederland geproduceerde kip
geëxporteerd. De uitvoerwaarde bedroeg in 2010 2,1 miljard
euro, waarmee de pluimveesector een belangrijk onderdeel
is binnen het agrocomplex van Nederland. Producenten van
pluimveevlees maken zich dan ook sterk voor een veilige
en verantwoorde productie van kippenvlees, tegen een
marktconforme prijs.

De keten in beeld
De Nederlandse eiersector is een keten waarvan elke schakel een gespecialiseerde taak heeft binnen de productie en verwaarding van
eieren. De schakels zijn tot in detail op elkaar afgestemd. Immers, de eiersector werkt met levende dieren en bederfelijke producten.
Onderstaand figuur geeft het aantal bedrijven weer. De leveranciers van diervoer zijn buiten beschouwing gelaten.

Aantal Nederlandse IKBbedrijven in eiersector
als percentage van het
totaal aantal Nederlandse
bedrijven per 31 december
2010

Schakel

Opfok voor fok
en vermeerdering
Fok en vermeerdering
Kuikenbroederij
Opfok voor leghennen
Scharrel
Vrije uitloop
Kooihuisvesting
Totaal aantal bedrijven

Nederland
IKB

17
52
6
190
504
246
199
1214

Totaal
Nederland

18
52
6
207
577
297
285
1442

% IKB t.o.v.
totaalaantal
bedrijven

94
100
100
92
87
86
70
84

Heldere	

    garanties	

    met	

    
IKB-Kip
IKB-Kip is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie
van pluimveevlees. Alle schakels die betrokken zijn bij de
productie, zoals pluimveehouderijen, verwerkende bedrijven
en verkooppunten, verstrekken zo garanties over de manier
van produceren. De oorspronkelijke regeling dateert uit 1996.
Sindsdien zijn de eisen vanuit de markt, maatschappij en sector
veranderd en is IKB-Kip op diverse punten vernieuwd. Op 1 april
2007 ging IKB-Kip ‘nieuwe stijl’ van start. De structuur van de
regeling en de voorschriften zijn aangescherpt, daarnaast is de
regeling onder accreditatie gebracht. Nagenoeg alle Nederlandse
bedrijven in de productiekolom van kippenvlees nemen deel aan
IKB-Kip.
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IKB-Ei:	

    gegarandeerde	

    kwaliteit
De maatschappij en de levensmiddelenindustrie vragen terecht zekerheid over de kwaliteit en
productiemethoden van eieren. Ook voor de sector is het van groot belang om betrouwbaar en
transparant over de herkomst en productie-omstandigheden te communiceren.
Daarvoor bestaat IKB-Ei, het kwaliteitszorgsysteem dat alle schakels beslaat die betrokken zijn bij de
productie van consumptie-eieren. Bedrijven verstrekken zo garanties over de manier van produceren en
de kwaliteit en herkomst van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Om aan IKB-Ei te kunnen
deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen. Ongeveer 95% van de in
Nederland geproduceerde eieren valt onder IKB-Ei. Nederlandse supermarkten verkopen alleen eieren
die volgens de IKB-eisen zijn geproduceerd. Op www.pve.nl/pluimvee zijn alle voorschriften voor
IKB-Ei te vinden.

De keten in beeld

Transparante communicatie over kip

De keten van kippenvlees bestaat uit een opeenvolging van gespecialiseerde bedrijven. De eerste schakel is de fokkerij van pluimvee.
De keten eindigt bij de pluimveeslachterij en de verwerkende industrie.

Aantal Nederlandse
IKB-bedrijven in
pluimveevlees-sector
als percentage van
het totaal aantal
Nederlandse bedrijven per
31 december 2010
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Schakel

Opfok voor fok
en vermeerdering
Fok en vermeerdering
Kuikenbroederij
Vleeskuikens
Slachterijen en uitsnijderijen
Totaal aantal bedrijven

Nederland
IKB

124
248
18
757
22
1169

Totaal
Nederland

135
270
18
825
27
1275

% IKB t.o.v.
totaalaantal
bedrijven

92
92
100
92
81
92

Kipfilet is een mager stukje vlees, dat past binnen een gezond
eetpatroon. Naast recepten wil de consument ook steeds beter
worden geïnformeerd over de herkomst en kwaliteit van voedsel.
Daarom heeft de sector de site www.kiplekker.nl gelanceerd, waar
de geïnteresseerde consument wordt voorzien van informatie over
de manier waarop kippenvlees in Nederland wordt geproduceerd.

blij met een ei
Eieren vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse
voedingspatroon. De sector spant zich in om de voedingskundige
waarde en de herkomst van eieren inzichtelijk te maken.
Eieren bevatten niet alleen noodzakelijke eiwitten en vetten,
maar ook belangrijke vitaminen en mineralen die van belang
zijn voor een gezond lichaam. In de campagne “Ei love you”
wordt op een toegankelijke manier de aandacht gevestigd op de
voedingskundige aspecten van eieren.

Ei partner van het Nationaal Schoolontbijt.
Naast communicatie over de samenstelling van eieren is
ook transparantie over de herkomst van het ei van belang
voor de consument. Op alle eieren die voor consumenten te
koop zijn, staat een unieke code die aangeeft uit welk soort
houderijsysteem het ei afkomstig is. De consument kan via de
retailer achterhalen waar het ei vandaan komt. Zo is voor elk ei
de herkomst te bepalen.

De Stichting Blij met een Ei informeert leerlingen en leraren
op basisscholen en consumenten over de kip, het ei en alles
wat ermee samenhangt. Naast de informatieve en toegankelijke
website is de stichting aanwezig op beurzen. Voor de
basisscholen bestaat een lespakket over de herkomst van het ei.
Om het belang van gezonde voeding en de rol van eieren daarin
te onderstrepen is het PPE samen met de Stichting Blij met een

Voedselveiligheid	

    
kippenvlees
De sector werkt hard aan het bestrijden van specifieke
bacteriën op kippenvlees; Salmonella en Campylobacter. Ook
in internationaal verband zijn er strenge afspraken gemaakt.
In de EU-regelgeving voor de terugdringing van Salmonella bij
vleeskuikens is vastgelegd dat het aantal koppels dat besmet is
met, de voor de mens relevante, Salmonella-typen over een jaar
niet meer dan 1% van het totale aantal koppels mag bedragen.
In Nederland ligt dit percentage al jarenlang onder deze norm
van 1% en is daarmee een van de laagste van Europa. Op basis
van de cijfers over 2010 wordt het percentage met Salmonella
besmette vleeskuikenkoppels geschat op circa 0,5%. In 2009
was dit nog 0,8%. In de loop van 2011 zal zeer waarschijnlijk
Europese regelgeving van kracht worden op grond waarvan vers
pluimveevlees alleen in de handel gebracht mag worden als het
vrij is van Salmonella.
Campylobacter wordt in Nederland, na Salmonella, gezien als
de belangrijkste oorzaak van voedsel gerelateerde infecties bij

mensen. Eind 2008 hebben de pluimveeslachterijen, vertegenwoordigd door NEPLUVI met het Ministerie van VWS een convenant gesloten. Binnen dit convenant zijn afspraken gemaakt
met betrekking tot de monitoring van het Campylobacterniveau
bij de slachterijen en onderzoek naar de oorzaken van infecties
bij de mens en de daarbij horende infectieroutes. Dit convenant
liep in 2009 en 2010 en is verlengd voor de jaren 2011 en
2012. In de komende jaren richt het onderzoek zich verder op
het bepalen van de mate waarin Campylobacter voorkomt en het
vinden van maatregelen om hoge niveaus van Campylobacter
op producten tegen te gaan. De Nederlandse sector loopt
binnen de EU voor op andere belangrijke productielanden in de
aanpak van deze bacterie en spant zich in om de overdracht van
Campylobacter tot een minimum te beperken. Vanaf 2007 tot en
met 2010 heeft de sector € 665.000 geïnvesteerd in onderzoek
om de infectiedruk van Campylobacter te verlagen. Voor de jaren
2011 tot en met 2013 zal de sector nog € 545.000 investeren
in onderzoek naar Campylobacter.
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ei veilig
Voedselveiligheid is een absoluut vereiste voor ieder
voedingsmiddel. Stoffen en bacteriën die een mogelijk gevaar
vormen voor de volksgezondheid worden bestreden door een
gezamenlijke inspanning. De sector houdt de voedselveiligheid
daarom nauwgezet in de gaten en heeft bestrijdingsprogramma’s
om niet-wenselijke stoffen en bacteriën tegen te gaan. Een
goed voorbeeld is het succesvolle bestrijdingsprogramma tegen
Salmonella. Europese regelgeving schrijft voor dat lidstaten het
percentage legkoppels dat is besmet met Salmonella jaarlijks
moeten terugbrengen. De uiteindelijke doelstelling is maximaal
2% besmetting. In Nederland is het percentage besmette
legkoppels al gestaag verminderd. In 2008 ging het om
2,7 %, in 2009 1,45 %. In 2010 daalde het percentage
verder tot 1,15%. Daarmee zit Nederland voor de legkippen
ruimschoots onder de uiteindelijke EU-doelstelling van 2%.

Leghennen zijn zeer efficiënt in het produceren van eieren.
Met andere woorden: een leghen heeft relatief weinig energie
nodig voor het leggen van een ei. Het bepalen van de druk
op het milieu wordt, ook voor de eierproductie, uitgedrukt in
een zogeheten footprint. In de berekening hiervan worden alle
schakels van de productieketen betrokken. Voorbeelden zijn de
inzet van fossiele brandstof, de teelt van voedergewassen, de
productie van mengvoer, de verschillende transportbewegingen
in de keten en tot slot de productie van eieren op het
pluimveebedrijf zelf. Meer dan de helft van de footprint van een
kilogram ei komt voor rekening van de voerproductie voor de
leghennen. Dit betekent dat een effectieve aanpak dus alleen
in ketenverband plaats kan vinden. Op dit moment loopt er,
een door de diverse Productschappen gefinancierde studie, die
moet uitmonden in een rekenmodel voor de berekening van de
footprint en het identificeren van onderdelen in de keten waar
veel te winnen valt.

Efficient energie gebruik
van kuiken tot schap

Alle delen van de kip waarderen

Waar mogelijk worden gezamenlijke afspraken gemaakt over het
terugdringen van de milieubelasting en van het energiegebruik
in de primaire sector en in de pluimveeverwerkende industrie.
Zo heeft de Nederlandse vleesverwerkende industrie met
de overheid een convenant afgesloten op basis van een
meerjarenafspraak. Het hoofdstuk “pluimveevleesverweker”
geeft hierover meer informatie.

In een internationale markt waar de marges klein zijn en de concurrentie groot, komt het aan op het
perfectioneren van de verschillende schakels in de keten en het optimaliseren van de verwaarding van elk
stukje van de kip. Ook in het ‘toegevoegde waarde segment’ is de verwaarding van de verschillende delen van
de kip tegen een goede prijs, de zogeheten vierkantsverwaarding van groot belang. Op deze manier kunnen
de extra kosten door investeringen in dierenwelzijn of vermindering van de milieubelasting, worden verdeeld
over meer producten dan alleen kipfilet. De sector stimuleert onderzoek en initiatieven op het terrein van
vierkantsverwaarding. In het project “Vierkant achter Biologische Kip”, dat is uitgevoerd met Wageningen
UR en het Ministerie van EL&I, is betere vierkantsverwaarding van de biologische kip onderzocht. Daarbij is
onderzocht welke andere delen dan de filet als biologisch zijn te vermarkten in de catering. Ook is gekeken naar
nieuwe producten en vervanging van kipproducten. Naast onderzoek voor de vermarkting van toegevoegde
waardeproducten investeert de sector elk jaar in onderzoek naar de wensen en het aankoopgedrag van
consumenten. Op deze manier kan de sector inspringen op veranderingen bij consumenten. Zo kan de consument
op de best mogelijke manier worden bediend en kan de sector zich blijven ontwikkelen.

Kippen zijn uiterst efficiënt in het omzetten van hun voer in
vlees. Dat komt in de eerste plaats door de genetische aanleg
van de kuikens, maar ook dankzij uitgebalanceerde voeding,
goede huisvesting en de vakkennis van de veehouder en zijn/haar
adviseurs. Kippenvlees heeft een lage CO2-footprint, vergeleken
met varkensvlees en rundvlees. Toch spant de sector zich in om
de emissies bij de productie van kippenvlees zoveel mogelijk
terug te dringen. De ontwikkeling van een rekenmodel zal hierbij
helpen.
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Eieren en milieu

Boeren is loeren
Ik ben heel bewust bezig met duurzaamheid, ik zal hierin mee
moeten gaan. We worden geacht de aarde door te geven, maar
dat gaat niet als we alles alleen maar gebruiken, we zijn niet
meer dan een rentmeester hier.
Mijn resultaten worden voor het grootste gedeelte bepaald
door diergezondheid, want ‘boeren is loeren’. Het is gewoon
opletten, er op tijd bij zijn en af en toe preventief optreden.
Je moet continu blijven werken aan de weerstand van de
kip. Schoon werken, monitoren, reinheid en ongediertebestrijding zijn randvoorwaarden voor een optimale productie.
Ik heb er voor gekozen om in mijn stallen een niet al te
hoge bezetting te hebben. Zo heb ik goed overzicht en
doorzicht en het is belangrijk de omstandigheden zo te
maken dat ze niet aan elkaar gaan zitten.

“Wanneer ik een baal stro
als afleiding geef, is het
een groot feest, dan zijn ze
allemaal jarig”

Ik ben benieuwd hoe de markt er in het vierde kwartaal van
2011 uitziet. Wat gaat er gebeuren met het kooiverbod?
Wat gaat er gebeuren met de handhaving? Wordt het straks
echt een misdrijf om een ei uit een kooi op de markt te
brengen? Als het verbod consequent gehandhaafd wordt
dan komen wij er goed uit en zie ik een grote kans.
Bedrijven die niet zijn omgeschakeld komen leeg te staan
in Europa. En wie gaan dan de eieren leveren? Dat zijn wij.
Voor de bedrijven die niet zijn omgeschakeld zal maatwerk
nodig zijn, maar de maatregel is al lang bekend, dus
niemand kan zeggen dat ze er niet van af wisten. Ik sta hier
echt heel positief in en zie het echt als een kans.
Ik heb echter ook zorgen. Een van die zorgen zijn de stijgende prijzen op de grondstoffenmarkt. Diervoer is voor mij
een grote kostenpost en ik krijg een steeds grotere rekening
gepresenteerd die niet door te rekenen is naar de volgende
schakel. Naast misoogsten, een groeiende bevolking en
speculaties worden deze nuttige grondstoffen ook ingezet
als biobrandstof. Dit is echt een directe bedreiging voor de
voedselmarkt. Uit fatsoen kun je voedingsgrondstoffen niet
verbranden tot stroom.
Johan van Ravenhorst
Leghennenhouder
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Duurzame stal
Op termijn kom je met een duurzame wijze van produceren
verder. Dat is het uitgangspunt voor ons geweest om te besluiten een volledig duurzame stal te bouwen. De stal is gebouwd
volgens het zogenaamde Terra sea-concept, aangevuld met
70 kWp zonnepanelen op het zuidelijk dakvlak.

V.l.n.r. Peter Gunnink, Matthijs Smit en Paul Grefte
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Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gewenste
staltemperatuur wordt de lucht gekoeld of verwarmd
tot de optimale staltemperatuur. Voor de verwarming en
koeling van de lucht wordt onder andere gebruik gemaakt
van aardwarmte, waardoor het energieverbruik met de
helft is teruggedrongen. Speciaal hiervoor is op 4 meter
diepte een horizontaal leidingnet aangelegd van in totaal
40 kilometer. Ook is het mogelijk om de restwarmte uit
de ventilatielucht terug te winnen, om hier vervolgens
de binnenkomende ventilatielucht mee op te warmen.
Een luchtwasser brengt vervolgens de concentraties
ammoniak, fijnstof en de geur in de lucht tot minimale
proporties terug. Niet onbelangrijk; door het zelf ontwikkelde bouwconcept bleven de bouwkosten op een zeer
acceptabel niveau.

Diergezondheid, en specifiek het verantwoord omgaan
met antibiotica is voor mij binnen maatschappelijk
verantwoord ondernemen erg belangrijk. Ik durf het vaak
aan om even af te wachten. Ik dien pas antibiotica toe op
basis van een gevoeligheidstest. Doordat mijn dierenarts
op uurtarief adviezen geeft, staat de antibioticagift los
van het verdienmodel van de dierenarts. Dit is een andere
benadering en voelt gezonder.
Paul Grefte
Vleeskuikenhouder

“Diergezondheid, en
specifiek het verantwoord
omgaan met antibiotica
is voor mij binnen
maatschappelijk verantwoord
ondernemen erg belangrijk”

Eieren in het schap
Uit een recente monitor van het Platform Verduurzaming
Voedsel kwam naar voren dat in het eerste half jaar van 2010
maar liefst 25,5% meer geld werd besteed aan duurzamere
producten dan in het eerste half jaar van 2009. Dat vertaalt
zich ook in eieren, vlees- en zuivelproducten in de supermarkt,
waar het duurzamere assortiment gestaag groeit.

kip in het schap
Behalve een goede kwaliteit en een scherpe prijs, laat de consument zich bij zijn keuzegedrag voor voedingsproducten ook
leiden door de trends gemak, genieten en gezond. Daarnaast
spelen een groter bewustzijn over duurzaamheid en diervriendelijkheid een steeds grotere rol in de winkel.

Volop differentiatie in het aanbod
In de supermarkt kan de consument kiezen tussen een
gangbaar kipproduct, een biologisch kipproduct of een product
wat daar tussenin zit, het zogenaamde tussensegment. De
Dierenbescherming onderstreept het belang van het ontstaan
van het tussensegement en heeft het Beter Leven Kenmerk
ingevoerd. Het systeem werkt met sterren op het etiket.

Keuze is aan de
consument
Diverse marktpartijen, waaronder de pluimveesector, hebben in
2009 het Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke
producten ondertekend. De pluimveesector neemt verschillende
initiatieven om het aantal bedrijven dat produceert voor het
tussensegment te vergroten. Dit alles moet zorgen voor een
nog groter aanbod van pluimveevlees en eieren geproduceerd
met meer aandacht voor dierenwelzijn in de schappen van
de supermarkten, bedrijfsrestaurants en speciaalzaken. De
producten zijn niet biologisch, maar moeten wel een duidelijke
‘plus’ hebben op het gebied van dierenwelzijn. Hierdoor kan
de consument kiezen uit betaalbare kipproducten waar extra
aandacht is besteed aan dierenwelzijn of voeding zoals het vrijeuitloopei of het 4 granen ei, zonder over te stappen op het veel
duurdere biologische segment.

Hoe meer het voldoet aan consumenteneisen op het gebied van
dierenwelzijn, des te meer sterren. Het Beter Leven Kenmerk is
daarmee een stimulerende en haalbare methode voor veehouder,
supermarkt en consument om het dierenwelzijn te verbeteren.
Het kenmerk is op steeds meer verpakkingen en in steeds
meer supermarkten te vinden. Sprekende voorbeelden van
het tussensegment zijn de Volwaard kip, Balanskip, Omega3kip, Maïskip en de Scharrelkip met uitloop. De Volwaard kip
was het eerste product dat het Beter Leven Kenmerk van de
Dierenbescherming mocht dragen. De Scharrelkip met uitloop
heeft twee sterren van het Beter Leven Kenmerk en onderscheidt
zich doordat de kippen binnen en buiten kunnen scharrelen en
minder snel groeien.

Albert Heijn verkoopt binnen zijn Puur en Eerlijk-programma
sinds kort eieren uit de Rondeelstal. Het Rondeel is een uniek
huisvestingsconcept voor leghennen en helemaal gericht op
MVO. Vele facetten zijn hierin meegenomen: dierenwelzijn,
milieu, landschappelijke inpasbaarheid, inkomen voor de
pluimveehouder en voedselveiligheid.
De Dierenbescherming heeft met het Beter Leven Kenmerk een
hulpmiddel ontworpen voor de consument om zichtbaar te maken
of het product gangbaar geproduceerd is (geen sterren), zich in
het tussensegment bevindt (1 of 2 sterren) of biologisch is
(3 sterren). Het ontstaan van het tussensegment heeft ertoe
geleid dat de hele sector duurzamer is gaan produceren
en voorziet op deze manier in de vraag van de consument.
Tegelijkertijd wordt, door de grote keuze, ook de vraag van
de consument ontwikkeld. De consument en retailer bepalen
immers wat de sector produceert.

Peter Poortinga:
CEO Plukon Royale Groep

“Het ontwikkelen van het kipsegment tussen
reguliere kip en biologische kip vind ik belangrijk.
Omgerekend naar aantallen dieren die daarvan
profiteren maakt dat een grote stap vooruit. De
producten zijn er. Het is nu tijd dat consumenten
bewust gaan kiezen in de winkel. In Amerika zegt
men: “Put your money where your mouth is”. Als
retailers dan ook vooral deze producten gaan
aanbieden, verwacht ik dat deze producten binnen
10 jaar de standaard zijn. De pluimveesector zet zich
daar volop voor in, maar we kunnen het niet alleen.”
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Good egg award

Acties tegen voedselverspilling

Hoewel het wettelijk pas vanaf 2012 verboden
is kippen in legbatterijen te houden, verkopen
supermarkten sinds 2005 geen eieren meer
afkomstig van legbatterijkippen. De branche
ontving hiervoor de Good Egg Award 2008
van de internationale dierenwelzijnsorganisatie
Compassion In World Farming. Bovendien
gebruikt Nederland in vrijwel alle verwerkte
huismerkproducten scharreleieren, zoals in
mayonaise en eiersalade.

In Nederland wordt per persoon jaarlijks ruim 50 kilo voedsel
verspilt dat nog prima is om te eten. Dat komt in totaal neer op
zo’n € 175 per persoon per jaar. Een goed logistiek proces tussen
de winkel en de productie- en distributieketen is belangrijk voor
goede conservering en gaat verspilling bij de consument tegen.
Hoewel de eisen van de houdbaarheid van eieren Europees
zijn vastgesteld, spant de sector zich in voor een betere, reële
‘tht-datum’; ten minste houdbaar tot. Door de verschillende
schakels in de keten goed op elkaar af te stemmen en door
optimaal supply-chain-management kunnen de eieren snel van
de boerderij naar het schap in de winkel. Op deze manier kan de
consument zijn eieren langer bewaren en wordt voedselverspilling
tegengegaan.

Altijd	

    helder	

    over	

    de	

    
herkomst	

    
Etiketten en verpakkingen moeten de consument beter
informatie geven over de ingredienten en de energiewaarde van
voedingsmiddelen. Daarvoor ligt een voorstel van de Europese
Commissie voor regelgeving klaar. Dat schrijft bijvoorbeeld voor
dat bij voorverpakt vlees van varkens, schapen en gevogelte het
land van herkomst moet worden vermeld. Dit voorstel is bedoeld
om consumenten op basis van duidelijke en vergelijkbare
informatie een keuze te laten maken. De Nederlandse
pluimveesector is een voorstander voor een heldere etikettering
waardoor consumenten kunnen vaststellen of kip is geproduceerd
volgens EU-voorwaarden. Omdat in de EU-wetgeving, de welzijnsen de voedselveiligheidseisen strenger zijn dan in de rest van de
wereld.
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GlobalGAP
Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid
en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen
van onze voedselproductieprocessen. GlobalGAP staat voor
Global Good Agricultureal Practice en is ontwikkeld door
vertegenwoordigers van Europese supermarkten die in het leven
is geroepen met de bedoeling de veiligheid van het voedsel dat
in de supermarkten wordt aangeboden optimaal te garanderen.
Voedselveiligheidscrises hebben geleid tot het GlobalGAPprotocol. Dit protocol beschrijft de minimale eisen voor goede
landbouwkundige praktijk. Het certificatieschema omvat het
gehele argrarische productieproces van het gecertificeerde
product: vanaf het moment dat het dier onderdeel wordt van
het productieproces tot aan de oplevering van de onbewerkte
eindproducten. In 2011 wil IKB-Kip ook een overeenkomst met
GlobalGAP sluiten.

Resistentie tegen antibiotica
gaat ons allemaal aan
Ook op de langere termijn moet je kunnen blijven produceren.
Daarom is een duurzame veehouderij zo belangrijk. Waar ik,
vanuit mijn veld, me met name druk om maak, is het huidige
antibioticagebruik in de veehouderij. Mijn zorg is dat door dit
gebruik de resistentie voor antibiotica toeneemt, niet alleen
bij het dier maar juist ook bij de mens.

Prof.dr. R.A. Coutinho

De afgelopen periode ben ik bij een aantal bijeenkomsten
geweest met (pluim)veehouders. Ik merk dat men zich
realiseert dat het gebruik van antibiotica wel een goedkope,
maar geen toekomstbestendige oplossing is. Een goed
imago binnen de pluimveesector is cruciaal en bij een goed
imago hoort weinig antibioticagebruik, resistentie tegen
antibiotica gaat ons allemaal aan.

De Nederlandse pluimveesector zit met vele schakels in een
keten. Dit maakt een verandering doorvoeren niet makkelijker.
Toch ben ik van mening dat de sector dit zelf moet oplossen.
De pluimveehouder moet bedenken hoe hij zijn productie op
een andere manier - met minder antibiotica - kan inrichten
zonder zijn inkomen te verliezen, een buitenstaander kan dit
niet verzinnen. Er zijn goede alternatieven voor overmatig
antibioticagebruik. In andere landen, zoals Denemarken, wordt
veel minder antibiotica gebruikt en ook in Nederland zijn er
pluimveehouders die hebben laten zien met weinig antibiotica
toch te kunnen produceren.
Prof.dr. R.A. Coutinho
Centrum Infectieziektebestrijding RIVM

“Een goed imago binnen de
pluimveesector is cruciaal
en bij een goed imago hoort
weinig antibioticagebruik”
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pakstation
De individuele eipakstations en eierhandel zijn verenigd in
belangenbehartiger Algemene Nederlandse Vereniging van
Eierhandelaren (ANEVEI). Deze organisatie besteedt veel
aandacht aan relevante ontwikkelingen binnen de maatschappij
en de sector. Het is van belang om de toekomst van de
Nederlandse eiersector veilig te stellen, zeker in EU-verband.
ANEVEI vervult hierin als overleg- en adviesorgaan een
grote rol.

Eistromen vastleggen: EI NET
Voor het kwaliteitszorgsysteem IKB-Ei is een nauwgezette
administratie van de aan- en afvoer van eieren van pakstations
en verzamelaars cruciaal. Sinds 1 juli 2010 wordt dat op
weekbasis vastgelegd in een centrale database. De registratie
wordt uitgevoerd door de IKB-pakstations/verzamelaars. Deze

pluimveevleesverwerker
Bij de vereniging van de NEderlandse PLUimvee Verwerkende
Industrie (NEPLUVI) zijn ondernemers aangesloten die
pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken,
alsmede ondernemers die handelen in pluimveevlees en/of
levend slachtpluimvee. De bij NEPLUVI aangesloten bedrijven
zijn goed voor tenminste 75% van de werkgelegenheid in
de pluimveeverwerkende industrie. Daarnaast vertegenwoordigen de leden belangrijke marktaandelen in de
pluimveeverwerkende industrie. Zo verwerken de aangesloten
pluimveeslachtende bedrijven gezamenlijk meer dan 95% van
de vleeskippen in Nederland.

centrale registratie zorgt voor een nog betere traceerbaarheid
van de eistromen en een verbeterde controle op de verhandelde
eieren en het juiste gebruik van de eicodering. Ook wordt via de
database de gekanaliseerde afvoer van mogelijk met Salmonella
besmette eieren gecontroleerd. IKB voert steekproefsgewijs
controles uit op de labelling van eieren naar huisvestingssysteem.
Uit de ervaringen van de eerste maanden blijkt dat de centrale
registratie van eistromen goed werkt.
De centrale registratie kan ook als basis dienen voor
risicogebaseerd toezicht door overheid en IKB controle
organisaties. Nederland loopt met dit systeem internationaal
voorop. Een centrale registratie van eistromen wordt verder alleen
toegepast binnen het Duitse kwaliteitssysteem KAT. Een IKBpakstation dat zich niet houdt aan de registratieverplichting kan
een schorsing van de IKB-erkenning van 3 maanden tegemoet
zien. Gedurende die periode mag het pakstation geen eieren
onder IKB-keurmerk afzetten. Tijdens de IKB-controles wordt
hier speciaal aandacht aan besteed.
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Verantwoord omgaan met
energie en afval
Het in grote mate geautomatiseerde slachtproces en het koelen
en verwerken van kippenvlees kost energie. De sector vindt
het belangrijk om ook in deze schakels van de keten bewust
met energie om te gaan. Daarom heeft brancheorganisatie
NEPLUVI en een aantal pluimveeverwerkende bedrijven in een
convenant met de overheid afspraken gemaakt over vermindering
van het energieverbruik. De vleesverwerkende industrie heeft
al een behoorlijke reductie in energieverbruik bereikt en in
2009 is dankzij procesmaatregelen en ketenprojecten, een
besparing van respectievelijk 1,9% en 0,2% gerealiseerd. De
langetermijndoelstelling is 2% per jaar en 30% in de periode
van 2005 tot 2020. Deelnemende bedrijven stellen daartoe een
Energie Efficiency Plan (EEP) op. Het Meer Jaren Plan (MJP)
2009-2012, dat op basis van alle EEP’s wordt opgesteld, laat
een verbetering van 11,7% zien. Het verwachtingspatroon ligt
de komende jaren daarom hoger dan de langetermijndoelstelling
voorschrijft.

De afval en reststromen die overblijven na het slachten en
verwerken worden met zorg verwerkt. De EU-richtlijn Integrated
Prevention and Pollution Control (Richtlijn 96/61/EG) is onder
andere opgesteld voor slachterijen. De digitale checklist die
bedrijven hanteren om te controleren of aan alle punten op
milieugebied wordt voldaan, is in 2009 ‘IPPC-proof’ gemaakt.
De bedrijven hebben daarnaast een milieuzorgsysteem, dat zijn
maatregelen om de milieubelasting van activiteiten te beheersen
en zo mogelijk te verminderen. Een milieuzorg-systeem zorgt
ervoor dat dit systematisch en controleerbaar gebeurt.
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Ei	

    Veilig

Transparantie en garantie vraagt
om controle

De Hygiënecode Eieren voor verzamelaars, pakstations en
grossiers is een uitgebreide handleiding die bedrijven in de sector
in staat stelt om te voldoen aan de HACCP-eisen. IKB-Ei heeft
begin 2011 het monitoringsprotocol voor dioxine aangescherpt.
Eieren worden intensief gecontroleerd op het mogelijk voorkomen
van dioxine. De kans dat met dioxine verontreinigde eieren in het
consumptiekanaal komen wordt daardoor verder verkleind.

De Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en
Eiproducten (CPE) voert sinds 1988 namens het Ministerie van
LNV (nu EL&I) controles uit op de EU-handelsnormenverordening
voor Eieren. Deze controles bieden garantie voor de kwaliteit
van de eieren en vergemakkelijken daardoor de afzet. De
economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste
jaren hebben geleid tot meer overheidstoezicht op duurzame
productie en dierenwelzijn. Daarnaast wordt overheidstoezicht
risicogestuurd. Bedrijven worden ingedeeld in risicoklasses,
afhankelijk van resultaten uit eerdere controles.

Wees scherper dan je mes en
slimmer dan je machine
De Arbeidsinspectie zag bij haar controles in de vleesverwerkende industrie in 2010 verbetering van de veiligheid
voor werknemers, maar er is nog verdere vooruitgang mogelijk.
Vooral onbeschermd werken met machines en messen leverde
gevaar op. De branche maakt serieus werk van veiligere
arbeidsomstandigheden, maar dat lukt alleen als werknemers ook
stilstaan bij hun eigen gedrag. Campagnes als “Wees slimmer
dan de machine” en “Wees scherper dan je mes” moeten
een veiliger gebruik van machines en messen stimuleren. Het
Productschap Pluimvee en Eieren heeft met werkgevers en
werknemers een digitale Arbocatalogus Pluimvee beschikbaar
gesteld. Speciale thema’s in de Arbocatalogus Pluimvee
zijn: RSI en fysieke belasting, machineveiligheid en werken
met handgereedschap. Ook zijn er richtlijnen geschreven om
arbeidsrisico’s aan te pakken en geeft de catalogus voorbeelden
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van goede praktijken voor mes- en machineveiligheid.
De Arbocatalogus kan worden gebruikt door werkgevers en
werknemers van bedrijven, die in de pluimveeslachterijen
en -verwerkingsbedrijven werkzaam zijn.

Kwaliteit	

    en	

    Hygiëne
De pluimveeverwerkende industrie heeft afspraken gemaakt
over een standaard voor hygiëne. De regels zijn opgenomen
in de Hygienevoorschriften Pluimveeverwerkende industrie.
Een pluimveeslachterij en verwerker moet zich houden aan de
hygiënevoorschriften uit de verordeningen van het Productschap
Pluimvee en Eieren. Het doel van de verordeningen is om
dierziekten als Salmonella te voorkomen. De voorschriften
gaan onder meer over: inrichting van het bedrijfsgebouw,
monstername, onderzoek, ontsmetting en maatregelen bij een
besmetting. De exacte tekst van de verordening is te vinden op
www.pve.nl/pluimvee.

samen afspraken maken
over arbeidsvoorwaarden
Goede en duidelijke afspraken over arbeid zijn
belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. De
sociale partners binnen de Groothandel in Eieren
en Eiproducten en de Eiproductenindustrie
hebben daarom een CAO afgesloten. Sinds
maart 2011 is de CAO algemeen verbindend
verklaard door de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat alle
werknemers in de eiersector aanspraak maken
op de arbeidsvoorwaarden, zoals omschreven
in de CAO. Hierdoor neemt de sector haar
verantwoordelijkheid voor haar werknemers
en worden er duidelijke eisen gesteld aan de
werkomstandigheden in de eiersector.

Cao pluimveeverwerkende
industrie
Goede arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel
van verantwoord ondernemen. Een algemeen verbindende
CAO is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Met de algemeen
verbindende CAO zijn alle werkgevers binnen de sector
verplicht de CAO na te leven. De CAO Pluimveeverwerkende
industrie is ook van toepassing op de slachterijen. Het
garandeert de werknemer een pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Binnen deze CAO wordt aandacht geschonken aan de wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(WAJONG). De organisatie Sociale Zaken Pluimvee Industrie
is ingesteld op 1 oktober 2001 op gezamenlijk initiatief
van werkgevers- en werknemersorganisaties (NEPLUVI, FNV
Bondgenoten en CNV Vakmensen). Door dit georganiseerd
overleg zijn drie collectieve arbeidsovereenkomsten voor de
sector vastgelegd: voor lonen en arbeidsvoorwaarden, voor
scholingsactiviteiten en voor vervroegde uittreding.

Dezelfde spelregels zorgen
voor eerlijke concurrentie
FNV Bondgenoten behartigt de belangen van werknemers
binnen de pluimveeindustrie. Naast het afsluiten van
CAO’s houden wij ons ook bezig met pensioenen en veilige
werkomstandigheden binnen deze sector. Door het afsluiten
van een CAO voorkomen we concurrentie tussen bedrijven op
arbeidsvoorwaarden. Dit is niet alleen in het belang van de
werknemers, maar ook van de werkgevers; dezelfde spelregels
zorgen voor eerlijke concurrentie.

Jan Verhoeven

“Een beter antwoord is
om de pluimveeproducten
die wij hier in Nederland
produceren met meer
toegevoegde waarde op
het gebied van kwaliteit en
duurzaamheid op de markt
te brengen”

Een bedreiging voor deze industrie is het ontstaan van
‘sociale dumping’ in Europa. Elders in Europa, en daarvoor
hoeven we niet ver over de grens te gaan, wordt er tegen
veel lagere arbeidskosten geproduceerd. Dit zet hier
de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden onder
druk. Bedrijven gebruiken goedkope uitzendkrachten
of dreigen te vertrekken. Een beter antwoord is om de
pluimveeproducten die wij hier in Nederland produceren
met meer toegevoegde waarde op het gebied van kwaliteit
en duurzaamheid op de markt te brengen. Dit is echt
een grote kans om ons te onderscheiden van de rest van
Europa.
Ik zie bij de bedrijven ook een steeds verdergaande
automatisering. Dit kost aan de ene kant werkgelegenheid,
maar aan de andere kant verbetert dit ook de kwaliteit
en het niveau van de arbeid. Toch zullen er altijd zware
arbeidsomstandigheden blijven bestaan. Daarom is het ook
zo belangrijk dat de Arbocatalogus in samenwerking met
de werkgevers tot stand is gekomen. De implementatie
verdient nog wel aandacht binnen de bedrijven. De leiding
binnen deze bedrijven moet zijn verantwoordelijkheid
nemen, de werknemer van goede instructies voorzien en de
organisatie op de arbeidsomstandigheden aanpassen.
Jan Verhoeven
Bestuurder FNV Bondgenoten
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De pluimveeslachterij
Pluimveeslachterijen spelen een
belangrijke rol bij het garanderen van
voedselveiligheid en de kwaliteit van
het eindproduct kip. In de slachterij
komen de inspanningen van de fokkerij,
kuikenhouderij, de voerleverancier
en andere professionals samen in
een hoogwaardig eindproduct. De
20 Nederlandse kuikenslachterijen
verwerken jaarlijks 465 miljoen kippen
(1.015.000 ton levend gewicht). De
sector werkt op diverse manieren
aan verduurzaming van deze schakel
in de keten. Op het gebied van
dierenwelzijn, arbeidsvoorwaarden en
milieu zijn er tal van initiatieven op
sectoraal en op bedrijfsniveau. Om de
kwaliteit van de producten te borgen
moeten de slachterijen voldoen aan de
regels voor IKB-Kip. Het PPE houdt
hier streng toezicht op en in geval
van overtredingen wordt er streng
gesanctioneerd.
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Dierenwelzijn belangrijk
tijdens slacht
Voor de Nederlandse pluimvee verwerkende industrie is het
verdoven van pluimvee voor de slacht altijd een belangrijk
onderwerp geweest. De Nederlandse pluimveesector streeft
naar een effectieve zorgvuldige verdoving, zonder ongewenste
neveneffecten. Zo is onderzoek gedaan naar alternatieven voor
de huidige elektrische waterbadmethode. Aanleiding daarvoor
was de constatering van onderzoekers van de Animal Science
Group (ASG) van Wageningen UR dat sommige dieren het risico
lopen onvoldoende verdoofd te zijn, als gevolg van verschillen
in weerstand voor elektrificatie. Op basis van de bevindingen
in dit onderzoek volgt per 1 januari 2013 een nieuwe Europese
verordening waarin de eisen voor elektrisch waterbadverdoven
worden aangepast. Nederland zal deze verordening al vanaf
2012 in de praktijk brengen. Hiermee is het welzijn van het
slachtpluimvee ook bij gebruik van het elektrisch waterbad
gewaarborgd. De pluimveeslachterijen zijn op dit moment ver
gevorderd om alternatieve elektrische verdovingsmethoden in
te voeren. De verbetering wordt vooral gezocht in elektrische
verdoving per individueel dier en zal voldoende waarborg bieden
voor het dierenwelzijn.

Schakel tussen boerderij en slachterij:
VoedselKetenInformatie
Bij de levering van slachtdieren moet de pluimveehouder
informatie geven over de gezondheid van dieren en over zijn
bedrijf. Deze voedselketeninformatie (VKI) is verplicht in de
hele Europese Unie en moet 24 uur voor de slacht bij de
slachterij aanwezig zijn. In de Europese hygiëneregelgeving is
vastgelegd wat de pluimveehouder als VKI moet doorgeven en
wat de slachterij met deze informatie moet doen. De slachterij
kan de VKI gebruiken bij het slachtproces. Daarnaast maakt
VKI het voor de toezichthouder van het slachthuis mogelijk
om beter en gerichter te keuren. De VKI draagt bij aan een
optimale veiligheid van het vlees en bevat informatie over de
herkomst, de gezondheid, de gebruikte diergeneesmiddelen en
de bedrijfsdierenarts.

Een veilige werkplek
Arbeidsomstandigheden gaan over veiligheid, gezondheid en
welzijn op de werkplek. De basis voor beleid op het gebied
van arbeidsomstandigheden is de arbowet. De overheid wil
met deze wet bedrijven aanzetten de veiligheid en gezondheid
op de werkvloer te verbeteren. Een goed arbobeleid draagt
immers bij aan het voorkomen van ziekten en ongevallen en het
terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het RIVM
heeft onderzoek gedaan naar besmetting door zoönoses van
werknemers in pluimveeslachterijen. Daaruit is gebleken dat
het risico beperkt blijft. Toch wordt dit onderdeel in de nabije
toekomst verder uitgewerkt in de Arbocatalogus.

De sleutel tot succes
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is wat mij betreft
een plooibare term. Die houdt zich bezig met alle facetten van
de samenleving. De dierenarts heeft verantwoordelijkheden
richting het dier, de boer en de samenleving. Binnen IKB-Kip
is een vaste relatie tussen dierenarts en pluimveehouder
verplicht gesteld. Dit geeft transparantie, ik merk dat er echt
bewustwording loskomt. Door te laten zien wat je doet en je
open te stellen heb je de sleutel tot succes te pakken.
Een andere positieve ontwikkeling in de pluimveehouderij
is het ontstaan van het tussensegment. Zowel in de
eiersector als in de vleessector ontstaan mooie initiatieven

Marcel Boereboom

“Samen met de pluimveehouder zie ik het als een
enorme uitdaging om
goede productieresultaten
te behalen met gezonde
dieren en maximale borging
van voedselveiligheid en
volksgezondheid”

tussen gangbaar en biologisch. Deze initiatieven moeten
natuurlijk aansluiten op de behoeftes van de consument,
ondanks dat de consument steeds bewustere keuzes maakt
en dierwelzijn steeds belangrijker vindt, zal dierenwelzijn
alléén nooit leidend kunnen zijn.
In de praktijk merk je dat wanneer je dieren op een andere
manier gaat houden dat je daar je gezondheidsbeleid op
moet aanpassen. Samen met de pluimveehouder zie ik het
als een enorme uitdaging om goede productieresultaten
te behalen met gezonde dieren en maximale borging van
voedselveiligheid en volksgezondheid. In de pluimveesector
heeft de dierenarts een brede functie. Je bent niet
alleen een dierenarts die diagnoses stelt en de therapie
bepaalt, maar ook een volwaardige gesprekspartner en
adviseur op het gebied van management, volksgezondheid,
diergezondheid en dierwelzijn. Dit is een meerwaarde voor
beide partijen.
Marcel Boereboom
Pluimveedierenarts

23

24

leghennenbedrijf
Miljoenen Nederlanders genieten vrijwel dagelijks van pluimveevlees en eieren als voedzaam en lekker onderdeel van de
maaltijd. De consument vertrouwt erop dat deze producten niet
alleen gezond en veilig zijn, maar ook verantwoord geproduceerd. Dus is het logisch dat producenten in die vraag voorzien
door goede zorg voor dieren, milieu en met garanties voor
voedselveiligheid. Soms kan het belang van dierenwelzijn op
gespannen voet staan met diergezondheid en voedselveiligheid. Zo lopen dieren die buiten lopen een verhoogde kans
om in contact te komen met wilde dieren die ziekten kunnen
overbrengen, zoals muizen, ratten en vogels. Deze dieren
hebben daarmee een verhoogd risico op ziekten ten opzichte
van dieren die in een gecontroleerde binnenomgeving worden
gehouden. Dit vraagt dan ook om innovatieve oplossingen om
deze blootstelling te minimaliseren.

Welzijn	

    begint	

    bij	

    gezondheid	

    
De gezondheid van de gehouden dieren is van groot belang voor het dierenwelzijn. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in de preventie
en bestrijding van dierziekten. Naast gezondheid spelen veel andere factoren een rol bij dierenwelzijn, zoals de beschikbare ruimte
per dier, gezondheidsingrepen, type huisvesting, stalklimaat en management. Op Europees niveau gelden algemene regels voor de
bescherming van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden. Voor verschillende diersoorten geldt specifieke regelgeving,
zoals welzijnsregelgeving voor leghennen en vleeskuikens. Voor leghennen is bepaald dat huisvesting in traditionele kooien vanaf 2012
in de EU verboden is. Het Productschap heeft bij de legpluimveehouders, die nu nog zo’n huisvestingssysteem hebben, geïnventariseerd
of zij tijdig kunnen omschakelen. Veel pluimveehouders lukt dat. Een aantal pluimveehouders lukt dat echter niet, omdat zij vertraging
ondervinden met bijvoorbeeld vergunningverlening op gemeentelijk of provinciaal niveau of financiering. Vervolgoverleg vindt plaats om
deze belemmeringen weg te nemen en daarmee een tijdige omschakeling te kunnen realiseren.
In de leghennensector wordt bedrijfsmanagement aan de hand van welzijnsstandaarden ingevoerd. In een praktijkproef met 50
deelnemende bedrijven wordt in 2011 getest hoe EU-welzijnsstandaarden gecontroleerd moeten worden en hoe de resultaten ingepast
kunnen worden in het bedrijfsmanagement.
Voor de leghennen heeft de sector bovenop de EU-regels eigen verdergaande welzijnsregelgeving opgesteld en vastgelegd in IKB-Ei.

Vleeskuikenhouderij
De Nederlandse vleeskuikenhouderij behoort tot de modernste van Europa, maar staat ook geregeld in het brandpunt
van maatschappelijke discussies. De branche werkt dan ook
hard aan innovaties en verduurzaming van deze schakel in de
keten. Op het gebied van emissiebeperking, verbetering van
het dierenwelzijn en de relatie tussen humane en veterinaire
gezondheid boekt zij vooruitgang. De vleeskuikenhouderij
investeert in onderzoek voor de langere termijn én in concrete
maatregelen om op korte termijn resultaat te boeken. Daarvoor
benut zij ook de innovatiekracht van de branche, die dit dankzij
hoogwaardige kennis en technologie van Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen bezit. Overleg met belangenorganisaties, het bedrijfsleven en overheden creëren draagvlak voor
ontwikkeling van de branche.

In de vleeskuikenhouderij is al
jaren een consolidatieslag te zien.
Het aantal bedrijven neemt af,
terwijl het totaal aantal vleeskuikens
stijgt. Momenteel zijn er ongeveer
800 vleeskuikenhouderijen.
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Ingrepen beperken vraagt slimme
oplossingen

van verenpikken via de voeding terug te dringen. Tenslotte werkt
de fokkerij aan een hennensoort die minder agressief pikgedrag
vertoont.

Voor het welzijn van dieren is het van belang dat zo min mogelijk
ingrepen worden gedaan. Toch zijn ingrepen soms nodig. Regels
daarvoor staan in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee, bestaande uit
vertegenwoordigers uit de pluimveesector, de Dierenbescherming
en het Ministerie van EL&I heeft een plan van aanpak
opgesteld waarin de ingrepen bij pluimvee zijn beschreven,
oplossingsrichtingen zijn bepaald en vervolgacties genoemd. Voor
onder andere het verkorten van de boven en/of ondersnavel, het
verwijderen van de sporen, het verwijderen van een deel van de
achterste teen en het inkorten van kammen zijn actieplannen
opgesteld. Op basis van de huidige kennis, opgedaan bij
onderzoek en ervaring in de praktijk, adviseert de Stuurgroep om
een aantal ingrepen bij pluimvee de komende jaren te blijven
toestaan. Achterwege laten van de ingreep brengt nog steeds
meer nadelen voor het dierenwelzijn met zich mee dan de
ingreep zelf. Bij het snavelbehandelen kan worden overgegaan
tot een mildere ingreep via een infraroodmethode.

Verschillende schakels in de sector werken al jaren aan het
zoeken naar mogelijkheden om het behandelen van snavels
achterwege te kunnen laten. De ingreep kan echter niet zomaar
achterwege worden gelaten, omdat dan grote problemen
optreden met verenpikken en kannibalisme. Er is een aantal
aspecten dat verenpikgedrag kan reduceren. Daarbij spelen
een aantal zaken een rol, zoals de opfok van de dieren, de
inrichting van het huisvestingssysteem, de strooiselvoorziening,
het lichtmanagement, klimaatbeheersing en het verstrekken van
ruwvoer en strooigraan. Er zijn ook mogelijkheden om de mate

Welzijn van vleeskuikens
De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste
jaren in Noord-West Europa sterk toegenomen. Ook binnen
de vleeskuikenhouderij wordt dierenwelzijn kritisch bekeken.
Dierenwelzijn begint met de zorg voor gezonde dieren.
Goede huisvesting is een voorwaarde voor de gezondheid van
dieren. Nederland heeft extra eisen op het gebied van de
bezetting in de stallen en gaat daarmee verder dan de EUregelgeving verlangt. De vleeskuikenhouders hebben sinds 1
februari 2011 de keuze tussen het aanhouden van een ’kale’
bezettingsdichtheid van 39 kg/m2 of een bezettingsdichtheid
van 42 kg/m2 met extra voorwaarden. Bij pluimveehouders die
voor een hogere bezettingsdichtheid kiezen worden de kuikens
extra gecontroleerd op het voorkomen van pootproblemen,
zoals hakdermatitis en voetzoollaesies. Worden er te veel
pootproblemen geconstateerd, dan moet de bezettingsgraad naar
beneden worden bijgesteld.
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Gezonde arbeid
in de vleeskuikenhouderij
IKB PSB is een kwaliteitsregeling voor
pluimveeservicebedrijven. Het systeem waarborgt
de kwaliteit van de dienstverlening, het handhaven
van de regels in de Arbeidstijdenwet, de hygiëne
in pluimveestallen en diergezondheidszorg. De
IKB PSB-regeling is opgesteld voor bedrijven die
enten, betrokken zijn bij de ongediertebestrijding,
snavelbehandeling, ontsmetting en reiniging op het
pluimveebedrijf en het laden van pluimvee.

aantal	

    dierplaatsen	

    in	

    de	

    
vleeskuikensector	

    (2010)

Opfokgrootouderdieren (296.169)
Grootouderdieren (476.446)
Opfokouderdieren (2.886.766)
Ouderdieren (4.124.364)
Vleeskuikens (43.913.017)

Het aanstaande verbod op de traditionele kooihuisvesting,
ook wel legbatterij genoemd, van leghennen komen de
omstandigheden waaronder kippen worden gehouden steeds
meer tegemoet aan de wensen van de consumenten. Hier zit
echter ook een keerzijde aan. Als de kippen in grotere groepen
worden gehouden, zijn de gevolgen van agressief pikgedrag
vaak veel groter. Kippen worden ook steeds langer in productie
gehouden. Die langere levensduur heeft tot gevolg dat negatieve
gevolgen van pikkerij een groter en langer negatief effect
hebben. Het beperken van deze negatieve effecten vraagt
veel van de expertise van de pluimveehouder. Innovatieve
ontwikkelingen in huisvestingssystemen ondersteunen de
veehouder daarbij.

aAntal	

    dierplaatsen	

    in	

    de	

    
leghennensector	

    (2010)

Opfokgrootouderdieren (26.795)

Biologisch (1.014.728)

Grootouderdieren (67.078)

Vrije uitloop (4.425.570)

Opfokouderdieren (289.669)

Scharrel (14.524.676)

Ouderdieren (676.702)

Kooi (13.486.552)

Opfokleg (12.449.152)
Leg (33.448.526)

Diergezondheid: Antibiotica
De vleeskuikensector is begin 2008 gestart met een aanpak
van het antibioticagebruik en de antibioticaresistentie in
de vleeskuikensector. Het toenmalige Ministerie van LNV
heeft medio 2008 een taskforce Antibioticaresistentie
Veehouderij ingesteld om te komen tot een aanpak in meerdere
veehouderijsectoren. De vleeskuikensector heeft zich hierbij
aangesloten. Eind 2008 heeft dit geresulteerd in het Convenant
antibioticaresistentie veehouderij dat door alle parijen in de
keten is ondertekend.
De vleeskuikensector is al enkele jaren transparant over het
gebruik van antibiotica. In het Masterplan “Selectief en correct
gebruik antibiotica” wordt jaarlijks gemeten wat het gebruik
van antibiotica in de vleeskuikenhouderij is. De sector ziet dat
er sprake is van een duidelijk toenemend bewustzijn over het
selectief gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector en ziet
resultaat van maatregelen die vanaf begin 2010 zijn getroffen.
De dalende trend van het antibioticagebruik over 2010 en de

getroffen maatregelen in het Masterplan selectief en correct
gebruik van antibiotica geven de vleeskuikensector vertrouwen
dat het gebruik over 2011 duidelijk verder zal dalen.

Aanpak ‘veelgebruikende’ pluimveehouders in
de vleeskuikensector
Data uit de centrale database voor antibioticaregistratie worden
gebruikt voor een terugkoppeling en vergelijking van de antibioticagegevens van pluimveehouders en dierenartsenpraktijken. Dit
betekent dat de individuele dierenartsenpraktijken en pluimveehouders een overzicht krijgen van het antibioticagebruik op
hun bedrijf met een vergelijking ten opzichte van de sector.
De bedrijven worden ingedeeld op basis van de hoeveelheid
voorgeschreven antibiotica per pluimveebedrijf in een bepaalde
tijdsperiode. Vervolgens worden de bedrijven in de hoogste categorie beoordeeld en aangepakt, bijvoorbeeld door bedrijfsbegeleiding op kosten van de pluimveehouder zelf. Stevigere sancties
behoren ook tot de mogelijkheden. Hierbij wordt samengewerkt
met de onafhankelijke Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.

Bart Jan Krouwel:
“Ik ben van mening dat de
vleeskuikensector uiteindelijk
nagenoeg helemaal antibiotica
vrij kan worden. De sector
spant zich nu tot het uiterste in
om de 50% reductiedoelstelling
in 2013 te halen als basis voor
verdere reductie”
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Gezamenlijke	

    aanpak	

    
dierziekten

Voeding	

    in	

    balans

Diergezondheid is de basis voor dierenwelzijn, een gezond
product en is nauw verbonden met humane gezondheid.
Alle schakels in de productiekolom hebben dus belang bij
gezonde dieren. Omdat niet elke ziekte op bedrijfsniveau is
aan te pakken, zijn collectieve programma’s voor monitoring en
bestrijding nodig. Ook preventieve maatregelen werken optimaal
in sectoraal verband. De rundvee, varkens, pluimvee en schapen
en geiten sectoren dragen bij aan de bestrijdingskosten van
dierziekten via het Diergezondheidsfonds. Kosten gemaakt voor
monitoring, verdenkingsonderzoek en de incidentele hoge kosten
bij uitbraken van een van de zeer besmettelijke, voor de sector
relevante, dierziekten zoals vogelgriep (AI) en New Caslte Disease
(NCD), worden gefinancierd vanuit het Diergezondheidsfonds.

Eén op één relatie pluimveehouder –
Dierenarts IKB-Kip
De Nederlandse vleeskuikensector is een gespecialiseerde
sector waarin een groot aantal professionals op specifieke
expertisegebieden samenwerken. Om inzet van specialistische
kennis op het gebied van diergezondheid te garanderen is het
voor IKB-gecertificeerde vleeskuikenbedrijven vanaf 1 januari
2011 verplicht om gebruik maken van een IKB-gecertificeerde
dierenarts. Voor IKB-gecertificeerde opfok-, fok- en
vermeerderingsbedrijven in de vleessector geldt deze verplichting
per 1 mei 2011. Bij pluimveebedrijven die gecontroleerd
worden, zal het ontbreken van een IKB-Kip-gecertificeerde
dierenarts direct worden beschouwd als een zware tekortkoming
en is schorsing van de IKB-Kip-erkenning mogelijk. Hieruit blijkt
hoezeer de sector belang hecht aan de inzet van gespecialiseerde
professionals in de pluimveevleesketen. De sector is van mening
dat alleen op die manier stappen kunnen worden gezet in het
verder verduurzamen van de sector.
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De voeding van leghennen is erg belangrijk. Uitgebalanceerde
voeding kan bijvoorbeeld de eischaalkwaliteit en kleur van
de dooier beïnvloeden en de vetzuursamenstelling van het
ei verbeteren. Bovendien kan voeding een positieve bijdrage
leveren aan het dierenwelzijn wanneer hun voeding aansluit bij
hun natuurlijke behoefte. Door bijvoorbeeld het verdunnen van
het voer met zand of vezels of meer graan te strooien in de stal
zijn de hennen langer bezig met het opnemen van voer, wat een
positief effect heeft op het verminderen van verenpikken en
kannibalisme.

Voeding	

    voor	

    vleeskuikens

Middels diervoer kan op verschillende manieren worden
bijgedragen aan een duurzamere vleeskuikenhouderij.
Op dit moment wordt onderzocht of verandering van het
voedingspatroon voor pluimvee leidt tot een lagere uitstoot
van ammoniak. Daarnaast kan specifieke voeding dierwelzijn
bevorderen. Vleeskuikens hebben de genetische potentie
om snel te groeien en uitgebalanceerde voeding is een
randvoorwaarde om deze groei verantwoord te realiseren.
Voor een deel zijn de ingrediënten van diervoer bijproducten
uit de levensmiddelenindustrie. Deze bijproducten, die niet
meer geschikt zijn voor humane consumptie, kunnen zo via
het diervoer tot waarde worden gebracht en omgezet in vlees.
Op het moment dat grondstoffen wel primair worden geteeld
voor diervoer, zoals soja, is het belangrijk dat deze teelt op een
duurzame wijze plaatsvindt. Negatieve effecten van de sojateelt,
zoals vermindering van de biodiversiteit door ontbossing en de

negatieve sociale consequenties voor de inheemse bevolking
moeten op die manier een halt worden toegeroepen. Huidige
initiatieven, zoals import volgens de criteria van de Round Table
on Responsible Soy streven een duurzame sojateelt na.

Geef de aarde door
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is dit jaar de campagne
“Geef de aarde door” begonnen. Wij roepen iedereen op een
bijdrage te leveren aan het behoud van een leefbare planeet
waarin mens en natuur in harmonie kunnen voortbestaan. Zo
kunnen ook de komende generaties van de aarde leven en
genieten. Het WNF werkt wereldwijd aan het behoud van de
soortenrijkdom op aarde, de biodiversiteit. Daarbij hoort ook
het verlagen van de voetafdruk van de diverse sectoren in de
economie en van verminderen van consumptie in met name
westerse landen. De veehouderijsector kan op dit vlak een
belangrijke bijdrage leveren.

Sandra Mulder

“Een belangrijke uitdaging
voor de pluimveesector
is het verduurzamen van
grondstofstromen”

De pluimveesector heeft namelijk een belangrijke
verantwoordelijkheid in verantwoorde teelt van
grondstoffen voor veevoer en in de verduurzaming van het
productieproces. Zo is de pluimveehouderij in Nederland
een grote gebruiker van soja. Aan de productie van soja
kleven grote duurzaamheidsuitdagingen. Ontbossing,
veroorzaakt door de expansie van productiegebieden heeft
niet alleen geresulteerd in grootschalig biodiversiteitsverlies
en uitstoot van broeikasgassen, maar gaat ook gepaard met
conflicten over landrechten, schending van arbeidsrecht,
milieuvervuiling, bodemerosie, gezondheidsproblemen en
verlies van lokale voedselzekerheid en werkgelegenheid
in Zuid-Amerika. Een belangrijke uitdaging voor de
pluimveesector is het verduurzamen van grondstofstromen.
Een eerste begin is het gebruiken van verantwoorde soja,
volgens de standaard van de ronde tafel voor verantwoorde
soja, die dit jaar op de markt komt.
Sandra Mulder,
Adviseur duurzame markten WNF
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Broederij
In een broederij worden eieren uitgebroed.
De broederijen zijn gespecialiseerd in
het zo zo goed mogelijk opgevangen van
eendagskuikens om uit te kunnen groeien
tot de productiedieren waar de sector om
vraagt. Een goede start op de broederij
draagt bij aan gezonde, weerbare dieren.
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Tracking	

    &	

    Tracing	

    
begint	

    in	

    de	

    broederij
Alle vleeskuikenbroederijen werken vanaf 1 januari 2011 met
een kuikenpaspoort dat herkomst- en uitvalsgegevens van de
te leveren kuikens aan de vleeskuikenhouder vermeldt. Zowel
de herkomstgegevens van de vermeerderaar en kuikenbroederij
als de resultaten van de eerder geleverde kuikens van dezelfde
generatie worden weergegeven. Hierdoor wordt de transparantie
in de pluimveevleesketen verbeterd en de eerste opvang van
de kuikens geoptimaliseerd. Dit kuikenpaspoort is onderdeel
van het Masterplan Selectief en correct antibioticagebruik in
de vleeskuikenhouderij. Met de vrijwillige invoering van het
kuikenpaspoort neemt de vleeskuikenbroederijsector haar
verantwoordelijkheid en wordt een belangrijke stap gezet in het
selectief gebruik van antibiotica.

In Ovoseksen van
kuikens
Vanuit het Fonds Pluimvee Belangen heeft de sector geïnvesteerd
in een innovatief project dat zich richt op het in-ovo seksen van
broedeieren op circa 12 dagen na het begin van het broedproces.
Hierbij wordt het geslacht van het kuiken al in het ei bepaald.
Vervolgens kunnen de eieren met een mannelijk kuiken, de
onbevruchte eieren en eieren met vroeg afgestorven embryo’s van
de voorbroedladen worden gehaald. Naar verwachting zal 40%
van de voorbroedladen nog bezet zijn. De volgende stap is om de
voorbroedladen weer vol te maken door deze te combineren met
andere voorbroedladen. Het gevolg van deze systeeminnovatie is
dat in de resterende week minder voorbroedkasten nodig zijn en
dus ook minder uitkomstkasten. Bovendien wordt voorkomen dat
levende mannelijke kuikens, die niet ingezet kunnen worden in
de legsector, moeten worden gedood.

De sector is sterk
in beweging
Gerlinde van Vilsteren

Nederland heeft een grote agrofoodsector die economisch van
groot belang is. De sector is sterk in beweging. Verduurzaming en dierenwelzijn zijn daarbij belangrijke opgaven, die telkens vragen om de nieuwste kennis. Via de GKC-programma’s
werken onderzoek, sector en onderwijs samen, waardoor de
kennis snel doorstroomt.

Wij zijn binnen het groene onderwijs druk bezig om jongeren
te stimuleren te kiezen voor een groene onderwijsopleiding.
Hierin werken we ook nauw samen met het bedrijfsleven. Ook
gaat veel aandacht uit naar het bijscholen van mensen uit
de agrofoodsector in het kader van ons Leven Lang Lerenprogramma.

Verder ligt er een grote uitdaging voor het groene
onderwijs om te voorzien in de grote arbeidsbehoefte aan
vakmensen. Ook in de agrosector gaan de babyboomers de
komende tijd met pensioen. Op alle niveaus, van VMBO
tot universitair, zal de vraag naar werknemers vanuit het
agrofoodbedrijfsleven explosief toenemen.

Gerlinde van Vilsteren
Directeur Groene Kennis Coöperatie

“Er ligt een grote uitdaging
voor het groene onderwijs
om te voorzien in de
grote arbeidsbehoefte aan
vakmensen”
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Fok en
vermeerdering
De fok en vermeerdering van zowel
de leghennen als de vleeskuikens kan
een grote bijdrage leveren aan het
verduurzamen van beide ketens. De
genetische aanleg van het productiedier
heeft immers grote invloed op de
efficiëntie en de resultaten in de
rest van de keten. Op het gebied van
maatschappelijke vragen liggen de
verschillende pluimvee producerende
regio’s echter ver uit elkaar. In Europa
is veel aandacht voor dierenwelzijn,
terwijl in andere delen van de wereld,
zoals Amerika en Azië de vraag naar
efficiëntie en productiecapaciteit
overheerst. De Nederlandse fokkerij
werkt daarom aan dieren met een goede
balans op het gebied van weerstand
en productiepotentieel. Dat geeft de
dieren in de diverse houderijsystemen
een goede genetische basis om op een
gezonde en welzijnsvriendelijke manier
te produceren.
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een	

    duurzame	

    fokkerij

ingrepen	

    bij	

    ouderdieren

Eind 2009 is gebleken dat er behoefte bestaat aan een platform
waarin ontwikkelingen op fokkerijgebied worden weergegeven en
besproken. Een initiatiefgroep heeft de taak op zich genomen om
deze gedachte verder uit te werken. In de initiatiefgroep hebben
vertegenwoordigers zitting van overheid (Ministerie van EL&I) ,
Wageningen UR, Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en
het bedrijfsleven (LTO, fokkerijbedrijfsleven en PVV/PPE).
De doelstelling van de Initiatiefgroep Duurzame Fokkerij is het
signaleren, initiëren en aandragen van de mogelijke bijdragen
die de fokkerijkan leveren bij het oplossen van maatschappelijke
zorgen en vraagstukken binnen de veehouderij.

In 2006 heeft de Minister van het toenmalige Ministerie LNV
de pluimveesector vijf jaar vrijstelling verleend van het verbod
op toepassing van een aantal ingrepen bij pluimvee.
De Minister koppelde aan de vrijstelling de voorwaarde dat een
plan van aanpak moest worden opgesteld, waarin beschreven
is hoe de sector werkt naar een situatie waarbij het verrichten
van ingrepen niet meer nodig is. De sector heeft dit serieus
opgepakt en is gekomen tot een intensieve samenwerking
met de Dierenbescherming en het Ministerie van LNV. Er
is een Stuurgroep Ingrepen Pluimvee ingesteld, die bestaat
uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Organisatie van
Pluimveehouders, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders,
het Productschap Pluimvee en Eieren, de Dierenbescherming en
het Ministerie van EL&I. De Stuurgroep laat zich bijstaan door
onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research.
De afgelopen jaren is door die partijen een forse inspanning
gedaan om te komen tot een situatie waarin ingrepen
verantwoord achterwege gelaten kunnen worden.

welzijn bij ouderdieren
Ook in de houderij van ouderdieren zijn innovatieve initiatieven
die een toegevoegde waarde hebben op het gebied van
dierenwelzijn. De Quality Time stal is een goed voorbeeld van
zo’n innovatief huisvestingsysteem voor ouderdieren.
Het concept is mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid
van een groot aantal partners vanuit de overheid, het
bedrijfsleven, de pluimveesector, het fonds Pluimveebelangen
en de wetenschap. In het Quality Time huisvestingsconcept
worden hanen een deel van de dag door een hekwerk gescheiden
van de hennen, zodat zij in alle rust en zonder gedwongen
paringen hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Naar
verwachting heeft de Quality Time stal een positief effect op
het verlagen van het aantal dierbeschadigingen en uitval, ten
opzichte van gangbare huisvesting van vleeskuikenouderdieren.
Naast een verbetering van de technische resultaten kunnen
bezoekers vanuit een skybox een blik werpen in de stal.
Deze transparantie geeft geïnteresseerden een goed inzicht in
de houderij van vleeskuikenouderdieren.
Naast nieuwe vormen van huisvesting worden bestaande
vormen aangepast zodat het dierenwelzijn verbeterd. Zo
worden de leefomstandigheden van vleeskuikenouderdieren
in kooihuisvesting bij de betreffende acht bedrijven in 2011
verbeterd door de leefomgeving te verrijken met ruwvoer.
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Diertransport
Transport van pluimvee vindt over het
algemeen plaats over korte afstanden
binnen Nederland. Het transporteren
van levende dieren vraagt zorg en
aandacht. Het welzijn van pluimvee
tijdens het laden en het transporteren
mag nooit in het geding zijn. Daarom
heeft de EU regels vastgesteld om het
welzijn van dieren tijdens transport te
garanderen. Het PPE is voorstander
van kwalitatief goed, verantwoord en
gecertificeerd veetransport en tevens
handhaving van de transportregels. De
duur van het transport is ondergeschikt
aan de kwaliteit (van transport,
transportmiddel en vervoerder) en de
mate van welzijn van de dieren tijdens
het vervoer.
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Vakbekwame
chauffeurs
Eind 2004 is een Europese verordening over de bescherming van
dieren tijdens het vervoer vastgesteld. Een belangrijk onderdeel
hiervan is dat chauffeurs vakbekwaam moeten zijn. Chauffeurs
die voor hun werk vee over een afstand langer dan 65 kilometer
vervoeren, moeten met een getuigschrift hun vakbekwaamheid
aantonen. Zij volgen daarvoor een cursus en doen het examen
“Omgang met dieren tijdens transport”.

Eisen	

    aan	

    diertransport
Alleen dieren die geschikt zijn voor transport mogen
worden vervoerd. Zieke, zwakke en gewonde dieren
mogen niet mee. Tijdens het vervoer moet pluimvee
ten minste om de 12 uur water krijgen. Het transport
moet worden uitgevoerd zonder oponthoud tot
de plaats van bestemming en de omstandigheden
voor het welzijn van de dieren moet regelmatig
worden gecontroleerd. Kwaliteit van transport,
het transportmiddel, de vervoerder en de mate van
welzijn van dieren zijn de belangrijkste factoren
tijdens het vervoer. Bij goede invulling daarvan is
de duur van het transport minder belangrijk.
Vleeskuikens en kippen worden meer en meer
vervoerd in containers met lades. Dit is beter voor het
welzijn van de kippen. De containers zijn bovendien
goed te reinigingen en te verplaatsen. Het vangen
en laden van het pluimvee wordt gedaan door
professionele pluimveeservicebedrijven.

Europese Voedselveiligheidsautoriteit
De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft een
rapport gepubliceerd met daarin een overzicht van recente
wetenschappelijke inzichten over de invloed van transport op
dierenwelzijn. Het rapport geeft per diersoort een overzicht van
de welzijnsrisicofactoren tijdens alle fasen van het diertransport.
Verder zijn er in het rapport richtlijnen voor inspecteurs en
dierenartsen te vinden met indicatoren om welzijn en de
gezondheid vast te stellen. Deze richtlijnen kunnen de basis
zijn voor de beslissing dat een dier ongeschikt is voor transport.
Het rapport bevat ook aanbevelingen voor verder onderzoek,
zoals gewenste temperaturen bij het transport van pluimvee en
gewenste ruimte voor onder andere eendagskuikens.

Duurzame
houderijsystemen
Dirk Duijzer

De Rabobank is sterk betrokken bij de ontwikkelingen in de
agrofood. Als grote investeerder in onder andere de pluimveesector hebben we gezien dat er de laatste jaren veel is
geïnvesteerd in mestopslag, mestverwerking en stallen. Er is
meer oog voor het milieu en dierenwelzijn. Ik vind het een
krachtig punt dat de sector zelf stappen zet op de weg naar
duurzame houderijsystemen en voorop loopt op het gebied
van dierwelzijn in Europa. De legsector is snel omgeschakeld
van het kooisysteem naar het scharrelsysteem en hoewel het
verbod er nog niet is, voldoet al meer dan 70% van de sector
aan de nieuwe eisen.
Aandachtspunten zijn de nieuwe eisen op het gebied van
fijnstof. Om aan de nieuwe EU-richtlijnen te voldoen zijn
forse investeringen noodzakelijk. Een andere uitdaging
is het op orde houden van de tracking en tracing en de
garantie van kwaliteit. Verplichte en vrijwillige controle
zijn er niet voor niets, die zijn belangrijk voor onze
voedselveiligheid.

Ik verwacht dat de consument steeds meer naar dat
tussensegment gaat vragen, al blijft er voor alle typen productie
een markt, zolang het niet bij wet verboden wordt. Je kunt
er als sector trots op zijn dat je kunt diversifiëren en die
segmenten vervolgens actief aanbieden. Een valkuil is een te
grote keuze in het tussensegement. Die situatie zou kunnen
ontstaan als de consument door de bomen het bos niet meer
ziet. Het wordt dan lastig om je als segment te kunnen
onderscheiden en daar vervolgens een prijskaartje aan te
hangen.
Het inschatten van toekomstkansen en het hebben van een
langetermijnvisie zijn belangrijk. Het is belangrijk wat de
ondernemer zelf van de markt denkt, wat is zijn visie? Dit
telt voor ons erg mee in kwaliteit van ondernemerschap.
Ondernemers kunnen zich onderscheiden door daar een
opvatting over te hebben.
Dirk Duijzer
Directeur Food & Agri Nederland

“Het inschatten van
toekomstkansen en
het hebben van een
langetermijnvisie zijn
belangrijk”.
35

36

Productschap Pluimvee en Eieren
Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER
Postbus 460
2700 AL ZOETERMEER
Tel: (079) 368 71 00
Fax: (079) 368 70 87
www.pve.nl
Concept en realisatie
Schuttelaar & Partners
Productschap Pluimvee en Eieren
Copyright PPE 2011
Fotografie
Productschap Pluimvee en Eieren
Drukwerk
Castellum Drukwerk
®

Dit MVO-verslag is gedrukt op FSC -gecertificeerd papier

