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 Onderwerp 

 VAO antibiotica in de veehouderij 
 
 
Geachte leden van de Vaste Commissie voor ELI, 
 
Volgende week vindt er een VAO plaats over het antibioticagebruik in de 
veehouderij. Met betrekking tot dit onderwerp stellen wij u graag op de hoogte 
van een test van kipfilet in de Consumentengids van februari, en de actie 
Operatie #SchoneKip. De testresultaten zijn verontrustend en het onderwerp 
leeft duidelijk onder consumenten. 
 
De Consumentenbond strijdt al enkele jaren tegen het nodeloze 
antibioticagebruik in de intensieve veehouderij. Dit antibioticagebruik heeft 
geleid tot grote problemen met multiresistente bacteriën die de 
volksgezondheid bedreigen. Zowel de consument van voedselproducten (kip, 
vlees, en zelfs groenten zijn gesmet met ESBL-bacteriën) als de zorgconsument 
loopt steeds meer en grotere riscio’s. Dat is al langer bekend. Ook is sinds vorig 
jaar bekend dat in Nederland het overgrote deel van de kippen in de 
supermarkt besmet is met deze bacteriën. Uit onze test (Consumentengids 
februari 2012, zie bijlage; het volledige onderzoeksrapport staat op 
www.consumentenbond.nl/schonekip) blijkt dat inmiddels in de Nederlandse 
supermarkt vrijwel geen enkele kip ligt die níet besmet is met ESBL. Het 
overmatige gebruik van antibiotica in de reguliere veehouderij heeft daarnaast 
geleid tot een besmetting van vrijwel alle biologische kippen (97% van de 
monsters in onze test waren ESBL-positief). De biologische sector wordt dus het 
slachtoffer van de reguliere veehouderij waar maar liefst 99,3% van de 
monsters positief waren voor ESBL.  
 
Naar aanleiding van deze test zijn wij de Operatie #SchoneKip gestart, een 
protest tegen de aanwezigheid van ESBL-bacteriën op kip, en in andere 
voedselketens (www.consumentenbond.nl/schonekip).  
 



  

 

De voorlopige resultaten van deze actie tonen aan dat het een onderwerp is dat 
consumenten in het hart raakt.  
 
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 inmiddels zo’n 800.000 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  
(http://www.innofood.org/nl/nieuws/6352/plukon-stopt-met-toeslag-voor-
antibioticavrij-grootgebrachte-vleeskuikens.html). 99% van de respondenten 
heeft deze vraag positief beantwoord. Het is aannemelijk dat de andere 1% 
vegetariër is. Wat ons betreft blijkt hieruit dat de meerkosten van 1 cent uit de 
markt zijn te halen en 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 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. 
 
Wij hebben kennisgenomen van het feit dat vanuit het ministerie van EL&I en 
ook door brancheverenigingen en productschap gewerkt wordt aan oplossingen. 
Het probleem lijkt inmiddels, is onze indruk, de aandacht te krijgen die het 
verdient. Toch zijn wij nog verre van gerust op een goede afloop, en willen u 
daarom de volgende aandachtspunten meegeven: 
 

 de doelstelling van 50% minder antibioticagebruik in 2013 (t.o.v. 2009) 
is bij lange na niet voldoende;  

 de eerder door het ministerie gemelde daling van 32% in 
antibioticagebruik verdient een kritische beschouwing. De cijfers zijn 
geleverd door de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van 
diergeneesmiddelen die geen belang hebben bij maatregelen. Toezicht 
en controle moet onafhankelijk zijn en veel specifieker;  

 supermarkten die deze kippen verkopen stellen dat ze weinig kunnen 
doen om de producten uit het schap te weren. Ze verschuilen zich 
achter het gebrek aan duidelijke normen voor de hoeveelheid ESBL-
bacteriën die op producten aanwezig mogen zijn. Het ministerie van 
VWS heeft aangekondigd dat dit in EU-verband moet worden opgelost. 
Dit kan nog vele jaren duren, het is dan ook noodzakelijk dat Nederland 
hierin het voortouw neemt. Wat gaat de minister ondernemen om 
resultaten te behalen op dit gebied?;  

 initiatieven vanuit de markt om kippen antibioticavrij op te fokken zijn 
nú al gestrand. Megaslachterij Plukon is gestopt met het bieden van 1 
cent extra voor antibioticavrije kippen aan kippenfokkers. Een ander 
experiment, het project antibioticavrij produceren in de 
vleeskuikensector, dat het Innovatienetwerk in 2011 is gestart met 
broederij Lagerweij, een aantal opfokbedrijven en vermeerderaars en 
slachterij GPS, is ook gestrand, aldus 



  

 

http://www.veehouderijnieuws.nl/project-antibioticavrije-vleeskuikens-
gestrand/ ; 

 de perverse prikkel die dierenartsen krijgen om méér antibiotica voor te 
schrijven doordat zij tegelijkertijd zowel de antibiotica voorschrijven als 
verkopen (apothekersfunctie) wordt door de politiek niet ongedaan 
gemaakt. Eerst worden andere maatregelen uitgeprobeerd. Wij zijn er 
voorstander van om, ook al wordt gesuggereerd dat andere 
maatregelen voorrang moeten krijgen, toch op afzienbare termijn deze 
twee taken van de dierenartsen te ontkoppelen;  

 een deel van de aangekondigde maatregelen wordt door de 
Productschappen uitgevoerd. Deze worden binnenkort waarschijnlijk 
afgeschaft. Het is onduidelijk of een andere partij dit kan overnemen, 
aangezien de overheid alleen maar slinkt, en van brancheorganisaties 
kan niet verwacht worden dat zij hun eigen achterban (de bedrijven in 
de sector) stevig zullen reguleren;  

 inmiddels komen ook ESBL-bacteriën op groenten en fruit voor. Die 
worden rauw gegeten. De Consumentenbond heeft bijna twee jaar 
geleden aangedrongen op spoedonderzoek om het risico voor de 
consument beter in kaart te brengen. Dit onderzoek is voor zover ons 
bekend nog steeds niet aangevangen. Wij kunnen onze achterban dan 
ook niet voldoende onderbouwd en volledig informeren over de risico’s 
van consumptie van rauwe groenten.  

 
Voor meer informatie over onze standpunten en ons onderzoek kunt u altijd 
contact opnemen met adviseur public affairs, Michiel Karskens 
(mkarskens@consumentenbond.nl) of campagneleider voeding, Henry Uitslag 
(huitslag@consumentenbond.nl). 
 
Wij wensen u een goed VAO toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Consumentenbond 
 
 
 
 
 
 
 
Bart Combée 
algemeen directeur 
 
 
c.c.: - vaste Kamercommissie voor VWS 

- de minister van VWS, mevrouw E.I. Schippers 
- de staatssecretaris van EL&I, de heer H. Bleker 

 
 
bijlage: test kip 



  

 

 


