
Onderzoek omroep Gelderland. 

Hierbij onze reactie gebaseerd op enkele bevindingen die ons door Omroep Gelderland genoemd 

zijn. 

Uw opsomming betreft feiten die geconstateerd zijn door de toezichthouder, de NVWA. Uitslagen 

van onderzoek kùnnen positief zijn (bijvoorbeeld de uitslag van een Salmonella onderzoek). Dat is 

natuurlijk niet verboden, het gaat er om welke acties er vervolgens genomen worden en die moeten 

volgens de betreffende (Europese) regels zijn.  

Daarnaast is het ook van belang om te onderkennen dat vers pluimveevlees niet steriel is. De 

consument weet dit. Er is zelfs sprake van een verplichte etikettering. Het aantal besmettingen met 

salmonella bacteriën door kip veroorzaakt, is dan ook lager dan bijvoorbeeld bij varkensvlees (bron: 

Staat van Zoönosen 2014, RIVM). Voor de laatste gelden overigens geen aanvullende wettelijke 

maatregelen.  

Wat betreft het onderwerp bezoedeling zijn er duidelijke afspraken gemaakt in het kader van de 

hygiëne code, ondertekend door de staatssecretaris en minister van EZ respectievelijk VWS.. Het gaat 

er om dat het pluimveevlees dat wordt geleverd aan de consument voor consumptie geschikt is. Het 

moet veilig genoeg zijn en geen extra risico opleveren (er is altijd een beperkt risico, kip is niet 

steriel!). Op verschillende plaatsten in het productieproces kan er worden ingegrepen om vormen 

van bezoedeling aan te pakken. Met andere woorden: je kunt het in een eerdere fase constateren 

terwijl het later in het proces alsnog wordt verwijderd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aantreffen 

van gal of eigeel. Dat geeft wel een verkleuring maar geen extra risico. Het is vooral een 

kwaliteitsaspect. U heeft het wellicht nooit gezien in de winkel en dat kan kloppen, want hoewel het 

geen risico oplevert wil de producent het toch niet hebben en neemt daarom maatregelen later in 

het proces. 

Ook de regels in het kader van dierenwelzijn zijn van belang. Indien het welzijn geschaad wordt dan is 

ingrijpen op zijn plaats. Natuurlijk moet er dan worden nagegaan wat er  fout gaat. Indien zaken niet 

conform de regelgeving gaan, zoals bij overbelading (meer gewicht aan dieren in de 

transportsystemen dan op basis van de regelgeving is toegestaan), dan wordt nagegaan waardoor 

dat komt en hoe dat voortaan te voorkomen is.  

Uw constateringen strekken zich uit over een periode van 6 jaar (2010 tot en met 2015) en betreffen 

het slachten van ongeveer één miljard (!) dieren. Wij betreuren overigens elke tekortkoming die 

terecht geconstateerd is. Daarom is de pluimveevleessector constant bezig met het ontwikkelen en 

doorvoeren van verbeteringen en innovaties. De Nederlandse producenten van kip staan daar 

wereldwijd om bekend. Die innovaties maar ook het pluimveevlees dat we hier produceren, gaan 

vervolgens de hele wereld over. Nederland is een gidsland, en die positie versterken we nog 

voortdurend door het doorvoeren van verbeteringen.  

Wil je meer weten over de productie van kip en de vele innovaties in de pluimveevleessector kijk dan 

op www.kipinnederland.nl. 

 Peter Vesseur, algemeen secretaris NEPLUVI. 
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