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Het Productschap Pluimvee en Eieren 
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PVE 

(werkorganisatie) 

   PVV 

(bestuur) 

    PPE 

(bestuur) 
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Het Productschap Pluimvee en Eieren 

Werkgeversorganisaties: 

NVP/NOP/LTO  : pluimveehouders/kuikenbroeders  
Nepluvi    : pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen 
Anevei     : eierhandelaren en eiproductenindustrie 
CBL     : supermarkten 
NBPW     : poeliers 

 

Werknemersorganisaties: 

FNV 
CNV 
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Het Productschap Pluimvee en Eieren 

Autonome / “eigen” taken  

- Beïnvloeden beleid  nationaal en Europees 
- Kwaliteitsprogramma’s  
- Promotie pluimveevlees 
- Financiering onderzoek 
- Arbeid 
- Kennis en Informatiecentrum 
- Autonome regelgeving 
- I&R Pluimvee (KIP-systeem) 
- etc.  

Gefinancierd door heffingen bij de pluimveehouders, slachterijen, 

pakstations en eiproductenindustrie 
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Het Productschap Pluimvee en Eieren 

Daarnaast medebewind taken: 

- Uitvoering Europese VO exportrestituties, 

importcertificaten en uitvoering overige regelingen 

- Specifieke taken zoals de subsidieregelingen voor 

salmonella 

Volledig gefinancierd door de overheid 

 

Onzekerheid over de toekomst PPE en haar taken: 

- Kabinetsvisie PBO 

- Aangenomen motie in Tweede Kamer  
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Basis EU / NL wetgeving 

- De Europese discussie over het welzijn van vleeskuikens startte 

al in 2000. 

- Die discussie leidde uiteindelijk tot Richtlijn 2007/43 

- Belangrijkste component waarover veel discussie is geweest en 

verschil van inzicht = bezettingsdichtheid 

  Uiteindelijk werd vastgesteld: 

   - 33 kg/m2  basale eisen aan stal en management 

   - 39 kg/m2  extra eisen aan stal en bedrijfsmanagement 

   - 42 kg/m2  laatste 7 rondes gecumuleerde dagelijkse  

      uitvalspercentage < (1% + 0,06%/dag)  
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Basis EU / NL wetgeving 

- 2007 – 2009: Geen stappen in voorbereiding op Nld’se 

implementatie     

     

- Oktober 2009: Afsprakenkader EL&I en sector    

  - 42 kg/m2 maar dan wèl monitoren en normeren hakdermatitis/voetzoollaesies 

  - kennisontwikkeling en verspreiding 

  - steeds overleg EL&I / sector over voortgang en praktische knelpunten 

 

- Februari 2011: Start implementatie Vleeskuikenbesluit 
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- Sectorinzet voor zowel de Europese als Nederlandse discussie: 

gebruik welzijnsindicatoren i.p.v. max. bezettingsdichtheden. 
 

- Richtlijn 2007/43  om tot 42 kg/m2 te mogen gaan : 

 gecumuleerde dagelijkse uitvalspercentage < (1% + 0,06%/dag) 

 

- Nationaal   maximaal 15% hakdermatitis 

  - ieder weglaadkoppel monitoren op slachterij of op het     

   vleeskuikenbedrijf. 

  - norm is max. 15% gemeten over de laatste 7 koppels   

   (gemiddeld) 

Inzet op welzijnsindicatoren 



Inzet op welzijnsindicatoren 

- Afsprakenkader  starten met hakdermatitis maar later 

overschakelen op voetzoollaesies 

 

- Voorwaarden: 

  - goed beeld van stand van zaken in Nederland  

  - voldoende managementmaatregels 

- Eind 2011 concludeerden pluimveevleessector en EL&I dat aan 

deze voorwaarden kon worden voldaan (zie de presentaties 

van WUR Livestock Research van vandaag). 

 

- Daarom overleg over een realistische norm en tijdspad 
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Van hakdermatitis naar voetzoollaesies 

Themamiddag Voetzoollaesies Vleeskuikens 9 mei 2012 

 

FPD (Foot Pad Dermatitis score) =  

 

    (0 * klasse 0) + (0,5 * klasse 1)  + (2 * klasse 2)  
     N (= totaal aantal pootjes) 



Van hakdermatitis naar voetzoollaesies 
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Situatie in Nederland (meting WUR april 2010 – april 2011) 



Van hakdermatitis naar voetzoollaesies 
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Situatie in Nederland (meting WUR april 2010 – april 2011) 



Van hakdermatitis naar voetzoollaesies 

Norm: 

- Gemiddelde FPD-score gemeten over het laatste jaar 

 

- Gemiddelde score boven 120   bezetting naar 39 kg/m2    

          verbeterplan 

- Gemiddelde score boven 80   verbeterplan (meetbaar effect) 

 

- Dit wordt gezien als een startnorm die in de tijd wordt aangescherpt 

(het Ministerie van EL&I wijst daarbij op Denemarken en Zweden 

waar 80 en 40 als norm wordt gehanteerd) 
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Van hakdermatitis naar voetzoollaesies 

Tijdspad: 

- Start monitoring op 1 oktober 2012 (door de NL/BE slachterij of op   

het vleeskuikenbedrijf door een erkende organisatie) 

- Na een oefenperiode start opbouw referentie (jaargemiddelde) 

FPD-scores vanaf ….. 

 

Voorbereiding: 

- Training van de personen die de monitoring uitvoeren 

- Informatievoorziening aan de sector over de wetgeving 

- Kennisverspreiding over managementmaatregels die op 

bedrijfsniveau behulpzaam kunnen zijn.  
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Dank voor uw aandacht! 
 




