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Geachte heer Remkes en heer Koolmees, 

 

De Nederlandse pluimveesector heeft een leidende positie in de wereld. Echter, onze leidende positie 

is in gevaar. Dit terwijl onze sector behoort tot de meest innovatieve van de wereld. Wij leveren 

kwalitatief hoogstaande pluimveeproducten rekening houdende met 

de belangen van de mens, dier en milieu. Het welzijn van onze 

dieren kent de hoogste standaard in de wereld. Ook het milieu heeft 

onze jarenlange aandacht.  

 

Om deze leidende positie te behouden en verder uit te bouwen is het volgende zeer dringend nodig:  

 

1. Onze sector wordt geconfronteerd met aanbod uit het buitenland met lagere standaarden. Om de 

concurrentie met deze aanbieders op de gemeenschappelijke Europese markt aan te kunnen is het 

van belang dat wetgeving en de handhaving daarvan in de EU geharmoniseerd is en blijft (level 

playing field). En misschien nog wel belangrijker is dat deze wetgeving in ons land zonder 

aanvullende eisen voor onze pluimveehouders wordt overgenomen. Gelijke monniken, gelijke 

kappen. Toch?! De Nederlandse pluimveesector wordt in toenemende mate geconfronteerd met 

aanvullende eisen. Deze eisen resulteren in kostprijsverhogingen voor de boer en ketenpartijen die 

niet worden betaald. Hierdoor verslechtert de concurrentie- en inkomenspositie van de Nederlandse 

pluimveesector 

 

2. Ruimte bieden aan bedrijfsontwikkeling. Dit is nodig voor pluimveebedrijven om concurrerend te 

blijven binnen Europa. Nederlandse pluimveebedrijven moeten kunnen investeren om zodoende 

flexibel en snel in te kunnen blijven spelen op de veranderende maatschappelijke- en marktwensen 

in Nederland. Dit is wat wij continu doen! Van de overheid verwacht de sector hierbij een 

ondersteunende en stimulerende rol 

 

3. De nieuwe Wet dieren dient aangepast te worden. Anders komt het professioneel houden van 

pluimvee in Nederland in gevaar 

 

De pluimveesector, NGO’s en de Ministeries van LNV en I&W hebben voor het behouden van een 

toekomstbestendige pluimveesector een sectorplan1 opgesteld. Gezamenlijk hebben wij stippen op de 

horizon gezet, zoals: 

 Het verlagen van emissies in de keten 

 Het verlagen van energiegebruik in de keten 

 Het verlagen van voer- en niet voer-gerelateerde CO2 footprint 

                                           
1 Uitvoeringsagenda Pluimveesector (https://www.avined.nl/wp-

content/uploads/pluimveesector_circulair_aug_2019.pdf) 

Onze pluimveesector 
is het meest vooruit-

strevend in de wereld! 
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 Het hoogwaardig inzetten van co-producten en eiwitgrondstoffen voor diervoeding 

 Circulariteit 

 En de optimale benutting van nutriënten en co-producten 

 

Dit ter ondersteuning van verdere en snellere verduurzaming in de komende jaren. Dit sectorplan wordt 

momenteel gevolgd. Volgens het sectorplan zet de sector in op versnelling van de verduurzaming, 

aangestuurd vanuit de markt. Niet vanuit regelgeving. Voorwaarde is dat de overheid terughoudend is 

met extra regelgeving. De overheid moet vooral marktontwikkelingen faciliteren. Daarmee kan de sector 

zich verder ontwikkelen in het tempo dat past bij de marktvraag naar meer duurzame producten. Dit met 

behoud van een verdienmodel.  

 

De pluimveesector laat zien dat zij zeer snel en effectief kan inspelen op veranderende marktwensen 

en het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Onze boeren slaagden er samen met allerlei partijen in om de inzet van antibiotica tot een minimum 

te beperken. In de periode van 2009 tot 2019 is het gebruik van antibiotica in de Nederlandse 

vleeskuikensector het sterkst gedaald van alle EU-landen. Het gebruik daalde met 73 procent 

 Het omschakelen naar kippenvlees met een beter leven keurmerk door de Nederlandse 

pluimveesector in 2023 

 Het vroeg detecteren van het geslacht van de kip en het voorkomen van het doden van haantjes 

 

Deze voorbeelden laten zien dat de Nederlandse pluimsector voorop loopt in de wereld. Opvallend: 

deze veranderingen waren mogelijk zonder extra regelgeving. 

 

Onze leidende positie is in gevaar. Onze sector heeft een steuntje in de rug nodig, zodat we 

concurrerend blijven. Anders zijn we binnen afzienbare tijd afhankelijk van het buitenland. Wegvallende 

productie wordt dan opgevuld met importen van kippenvlees en eieren vanuit het buitenland met lagere 

standaarden ten aanzien van milieu, dierenwelzijn en arbeidsvoorwaarden? Laat het niet zover komen! 

 

Met dringende groet en namens de aangesloten organisaties, 

 

 

 

 

 

 

Kees de Jong 

Voorzitter AVINED 

 

 

PS: We moeten zuinig zijn op de beste pluimveesector in de wereld. Onze leidende positie loopt  

      gevaar. Laten we niet afhankelijk worden van aanbod uit landen met lagere standaarden ten  

      aanzien van voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn en/of arbeid. Laat het niet zover komen! 

 

 


