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Geachte heer Krouwel, 
 
Graag reageren wij op uw brief, mede geschreven namens NEPLUVI en het CBL, 
n.a.v. het artikel in de Consumentengids over kipfilet.  
 
Allereerst doet het mij deugd dat het onderzoek de gemoederen in de 
pluimveesector alsook bij de supermarkten blijkbaar dusdanig bezighoudt dat 
zelfs actief is gezocht naar voorinzage. Het onderwerp is ook wat ons betreft 
van groot belang, aangezien de resultaten uitwijzen dat er met kip in de 
Nederlandse supermarkten veel aan de hand is.  
 
Met betrekking tot het verkrijgen van voorinzage hebben wij overigens een 
strikt beleid dat voor alle partijen hetzelfde is. We hebben hierover afspraken 
met VNO-NCW.  
 
Alvorens we ingaan op de inhoudelijke punten uit uw brief willen wij graag 
aandacht vragen voor de voorlopige resultaten van onze actie ‘Operatie 
#schonekip’, die wij deze week zijn gestart tegen het overmatige 
antibioticagebruik in de veehouderij.  
 
Het publiek kon tijdens deze actie een protest laten horen tegen het overmatige 
antibioticagebruik in de kippenhouderij door te twitteren met #schonekip. De 
actie bleek een groot succes en heeft ruim 750.000 twitteraars bereikt. Dat is 
een recordaantal. Ook konden mensen een poll invullen, om kenbaar te maken 
of zij 1 cent meer over hebben voor antibioticavrij opgegroeide kip. Immers, dat 
is de prijs die het Plukon kennelijk kost om boeren te compenseren voor de 
meerkosten  (www.foodholland.nl). 99% van de respondenten heeft deze vraag 
positief beantwoord. De andere 1% is waarschijnlijk vegetariër. Wat ons betreft 
is er dan ook geen enkele reden om niet antibioticavrij te produceren.  



  

Supermarkten kunnen de 1 cent per kg extra betalen aan de toeleveranciers en 
gewoon doorbelasten aan de consument. Nu moeten consumenten die 
antibioticavrij opgegroeide kip willen eten per se biologische kip kopen, die 
maar liefst 4 à 5 keer zo duur is als ‘reguliere’ kip.  
 
Reactie op de inhoud van uw brief 
 
U geeft in uw brief een reactie op een door u ontvangen conceptversie van het 
artikel. Ik kan helaas niet opmaken uit uw brief welke conceptversie het betreft, 
maar zal toch een poging doen om uw reactie zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Het kan immers zo zijn dat de uiteindelijke versie op de door u 
geformuleerde bezwaarpunten helemaal niet meer afwijkt van uw eigen 
zienswijze.  
 
Het artikel bevat volgens u meer nuance dan de koppen. Naar onze mening zijn 
de koppen in het artikel echter een representatieve weergave van de inhoud 
van het artikel.  
 
Ook stelt u dat de ‘positieve boodschap’ dat de consument zelf uitgebreide 
hygiënemaatregelen moet nemen en uit producten van verschillend niveau van 
dierenwelzijn kan kiezen, ondersneeuwt.  
 
Waarom u concludeert dat deze “positieve boodschap” ondersneeuwt begrijpen 
wij niet helemaal, immers op pagina 16 staat in een zeer duidelijk kader welke 
hygiënemaatregelen van toepassing zijn. Op pagina 17 bovenaan staat in een 
grote figuur uitgelicht hoeveel (of beter gezegd: weinig) ruimte verschillende 
soorten kip hebben. En op pagina 18 staat in full color de tabel met o.a. de 
verschillende niveaus van dierenwelzijn. Duidelijker kan het volgens ons niet.   
 
Deze volgens u ‘positieve boodschap’ vinden wij overigens helemaal niet 
positief. Het is jammer dat consumenten door misstanden in de kipketen met 
nog meer en grotere risico’s worden opgezadeld. Niettemin is het natuurlijk zo 
dat óók als de besmettingsgraad zou dalen tot het laagst haalbare, de 
consument dezelfde hygiënemaatregelen in acht moet nemen.  
 
1) de koppen zijn volgens ons een representatieve weergave van de inhoud; 
 
2) Er is geen gedetailleerde carbon footprint van elk merk voorhanden. Dat is 
nodig om te kunnen oordelen. In het volledige onderzoeksrapport (beschikbaar 
op onze website) is dat toegelicht; 
 
3) Dat het welzijn van de reguliere kuikens slecht is mag geen verrassing zijn. 
De plus bij Onze Kip is een te kleine ‘verbetering’ om een ster te verdienen van 
de Dierenbescherming, dus geen ‘redelijk’, maar matig. Experts noemen 1 ster 
van de Dierenbescherming het minimale basisniveau voor beter welzijn. Het is 
beslist nog niet genoeg. Vandaar ‘redelijk’. 
 
4) Wij betreuren het dat u het ESBL-alarm niet serieus lijkt te willen nemen 
door het stellen van deze vraag.  



  

Vrijwel alle monsters bleken ESBL-positief te zijn. De weging is gemaakt op 
basis van de hoeveelheden aangetroffen bacteriën. Als we enkel aan- of 
afwezigheid zouden laten meetellen zouden de testresultaten alleen ‘minnetjes’ 
laten zien; 
 
5) Wij weten dat de situatie complex is. Toch liggen er duidelijke adviezen van 
de Gezondheidsraad, het RIVM, de WHO en talloze andere autoriteiten dat 
reductie sneller en verder moet gaan dan de sector heeft beloofd. Ook wij 
hebben nog geen vertrouwen in een goede afloop, nader toegelicht op onze 
site: www.consumentenbond.nl/schonekip.  
 
6) Telling van Campylobacter had inderdaad nog meer informatie opgeleverd. 
Maar ondanks het beleid om de hoeveelheid kiemen op de producten laag te 
houden (onder de infectieuze dosis) zijn er geen aanwijzingen dat dit resulteert 
in een drastische verlaging van het aantal ziektegevallen. Bovendien waren de 
verschillen tussen merken statistisch significant. Net als in vorige testen hebben 
we daarom een oordeel gegeven voor de prevalentie van Campylobacter, 
aangezien er een risico blijft voor de consument; 
 
7) De prijzen zijn van de gekochte verpakkingen. Tijdens de controleprocedure 
zijn ze geverifieerd en geactualiseerd. Niet alle merken hanteren dezelfde 
formaten, wat een 1 op 1 vergelijking lastig maakt; 
 
8) Vaak betekent nog niet altijd. Er zijn wel degelijk verschillen. De keuze van 
de supermarktketen heeft zeker invloed. 
 
Wij hopen hiermee uw vragen te hebben beantwoord.  
 
Uw brief heeft overigens bij ons het gevoel nagelaten dat de geconstateerde 
misstanden liever niet al te veel aandacht zouden moeten krijgen. Dat zou 
jammer zijn, immers een actieve houding van de sector is essentieel. Wij zullen 
bij de overheid blijven aandringen op strengere en verdergaande maatregelen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 
 
 
 
 
Bart Combée 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
 
c.c.:  De heer ir. M.J.B. Jansen 


