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Aan de leden van de Vaste Commissie van Landbouw 
 
 
 
 
 
Barneveld, 9 mei 2016 
Ons kenmerk: 2016106851 
 
 
 
Betreft: Situatie Nederlandse pluimveehouderij 
 
 
Geachte Kamerleden, 
 
Wij spreken in deze brief onze zorg uit over twee zaken die de Nederlandse pluimveehouderij treffen. 
 
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dit mee wilt nemen in uw werk als volksvertegenwoordiger 
waarbij voedselveiligheid, volksgezondheid, voedsel van eigen bodem, dierenwelzijn, milieu en 
werkgelegenheid een rol spelen. Het betreft: 
 
1. Staatssecretaris Van Dam, evenals de ministers Ploumen en Koenders geven aan te spreken met ‘de 

sector’ over TTIP, zonder daadwerkelijk met een brede vertegenwoordiging van de agrarische sectoren 
te hebben gesproken, maar slechts met één of enkele bestuurders van LTO Nederland. Zo heeft Elbert 
Dijkgraaf op 28 april moties ingediend over TTIP en vervolgens geconstateerd dat de minister de 
agrarische bonden negeert. De ministers en de staatssecretaris beroepen zich op het standpunt en de 
visie van LTO, wanneer zij stellen te hebben gesproken met ‘de sector’ en zien er daarom vanaf om 
(delen van) landbouw buiten TTIP en CETA te houden.  

 Als kennis van en overleg met de gehele agrarische sector wordt afgedaan door met één of enkele LTO-
bestuurders van gedachten te wisselen, dan staan de verschillende (en veelal kleinere) agrarische 
sectoren buiten spel.  

 De tendens om aan te geven dat is gesproken met ‘de sector’ waar dat absoluut niet het geval is, levert 
boeren en hun belangenvertegenwoordigers grote zorgen op. De NVP vraagt u, in het belang van een 
vitale toekomst voor de Nederlandse pluimveesector (van boer tot verwerkende industrie) extra 
kritisch te zijn, wanneer gesteld wordt dat met ‘de sector’ overleg is geweest. 

 
2. Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gaf een duidelijke uitslag (61% van de 

stemmers was tegen), waarmee echter het handelsdeel met Oekraïne niet tegen te houden was. De 
gevolgen van dat handelsdeel zijn nadelig voor Nederlandse pluimveehouders, omdat de standaarden 
voor productie tussen Nederland en dit derde land enorm verschillen. Hierdoor ontstaat een ongelijk 
speelveld (de kostprijs in Nederland is 15 tot 20 procent hoger dan in Oekraïne), wat negatieve 
gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in onze voedsel- en agro-sector, alsook voor het dierenwelzijn 
en milieu. Het valt niet uit te leggen dat nu een uitsnijderij in Veenendaal wordt gebouwd door MHP 
(de enorm grote pluimveevlees-integratie uit Oekraïne) waar Oekraïens pluimveevlees wordt verwerkt 
met o.a. Oekraïense ‘stagiaires’ (het wordt als opleidingsinstituut in Nederland gezien, met 
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waarschijnlijk EU-subsidie). Via diverse kanalen bereiken ons verontrustende geluiden: geïmporteerd 
pluimveevlees uit Oekraïne zou niet zelden besmet zijn met residuen en besmettingen met o.a. 
Salmonella. Dit pluimveevlees kan na een bewerking te hebben ondergaan in Nederland wel als 
‘Nederlands product’ de wereldmarkt opgaan. Een voedselschandaal met producten die niet NL als 
herkomst hebben, maar niet als zodanig herkenbaar zijn, kan voor de Nederlandse pluimveehouders 
en verwerkers van Nederlands pluimveevlees en eieren grote nadelige gevolgen hebben.  

 
De NVP vraagt u te pleiten voor:  

 Correcte definitie van land van herkomst opdat duidelijk is voor de consument dat het land waar 
het pluimvee is gehouden anders kan zijn dan waar het pluimveevlees be- of verwerkt is; 

 Duidelijke EU-etiketteringsvoorschriften, waaruit te allen tijde blijkt wat het land van herkomst is 
van pluimveevlees en/of producten waar minimaal 5% pluimveevlees of eieren in is verwerkt; 

 Duidelijkheid over het beleid ten aanzien van de controle op kwaliteit en voedselveiligheid bij 
voedselproductie van geïmporteerde grondstoffen. Deze grondstoffen worden met exportverklaring 
in de EU en Nederland geïmporteerd. Hier zouden dezelfde eisen en controlemaatregelen voor 
moeten gelden, als voor producten vervaardigd uit grondstoffen uit Nederland.  

 
De pluimveesector innoveert en verduurzaamt, zoals gevraagd door Nederlandse consumenten en 
maatschappij. Deze veranderingen vergen forse investeringen en leiden tot een hogere kostprijs dan in 
landen waar dierenwelzijn, milieu en zelfs voedselveiligheid lagere standaarden kennen. Handhaving binnen 
de EU van Europese wet- en regelgeving wordt niet overal even nauwkeurig en frequent uitgevoerd. Helpt u 
ons alstublieft, zodat onze innovatieve sector een goede toekomst kan hebben omdat zij zich kan 
onderscheiden op kwaliteit en diversiteit. Voorwaarde is dat het land van herkomst dan gegarandeerd kan 
(en moet) worden op verpakkingen. Veilig en hoogwaardig Nederlands pluimveevlees is een unique selling 
point (zoals aantoonbaar laag antibioticumgebruik), maar niet wanneer niet duidelijk herleidbaar is dat het 
ook echt uit Nederland komt.  
 
Consumentenvertrouwen in Nederlands kwaliteitspluimveevlees is essentieel voor een levensvatbare 
toekomst van pluimveehouders in Nederland. Daar hebben zij uw kritische inbreng als 
volksvertegenwoordiger bij nodig om de ongewenste negatieve gevolgen van dit (en andere) 
(vrij)handelsakkoord(en) te beperken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over deze knelpunten die naast de 
pluimveehouderij ook andere landbouwsectoren aangaan. Mocht u aanvullend vragen hebben, dan kunt u 
te allen tijde bellen of mailen met ondergetekende. Wij hopen op uw steun en inzet te mogen rekenen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
 
 
 
 
 
mw. drs. H. de Haan 
Voorzitter 


