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        's-Gravenhage, 25 juni 1996 
 
 
 
Het verzoek om advies van de Directeur Landbouw d.d. 15 april 1996, kenmerk DL.961430, 
aangaande de eerste rapportage over het project vitale vleeskuikens van de Produktschappen 
Vee, Vlees en Eieren (PVE). 
 
Naar aanleiding van het bovengenoemde verzoek kan de Raad voor dierenaangelegenheden U 
het volgende mededelen.  
 
De vermindering van de vitaliteit van vleeskuikens wordt door de Raad als een ernstig 
welzijnsprobleem ervaren. De Raad neemt er dan ook met instemming kennis van dat de PVE 
hebben besloten tot intensieve aanpak van de uitvalsproblematiek bij vleeskuikens, waarbij 
korte en lange termijn maatregelen evenredige aandacht krijgen. 
 
De Raad wil echter een tweetal opmerkingen over de bovengenoemde rapportage maken. De 
eerste opmerking betreft de toekomstige selectie op lagere uitval in fokprogramma's. 
Algemeen wordt onderkend dat hart- en circulatiestoornissen worden veroorzaakt door de 
eenzijdige selectie op snelle groei. Buiten de pluimveefokkerij, met name in de proefdieren- 
en gezelschapsdierenfokkerij, bestaat veel kennis over selectie tegen ongewenste 
eigenschappen. Toepassing van deze kennis en mogelijk ook het inschakelen van 
specialistische endocrinologische kennis zou naar de mening van de Raad sneller tot het 
gewenste resultaat, namelijk een gezonde genetische basis van het vleeskuiken, kunnen 
leiden. De Raad adviseert dan ook de bovengenoemde expertise bij het onderzoek in te 
schakelen.  
 
Ten tweede is de Raad van mening dat de internationale fokbedrijven sterker op hun 
verantwoordelijkheid aangesproken moeten worden. De hoge uitval, zoals die momenteel bij 
een aantal "merken" vleeskuikens gangbaar is, is niet alleen een economisch probleem. Het is 
ook een moreel probleem. Het kan bovendien op termijn grote schade berokkenen aan het 
imago van pluimveevlees. De sector, daarbij desgewenst ondersteund door consumenten- en 
dierenbeschermingsorganisaties en de overheid, zou, naar de mening van de Raad, de 
discussie met de fokkerijbedrijven over deze problematiek nadrukkelijker moeten aangaan. 
De Raad meent dat van de fokbedrijven verwacht mag worden dat potentieel gezonde en 
normaal functionerende vleeskuikens worden geleverd. Bovengenoemde discussie zou 
moeten worden voorbereid door de stuurgroep van het project, voor deze discussie zonodig 
uitgebreid met de hiervoor genoemde organisaties. De Raad roept het bedrijfsleven op hiertoe 
in de komende maanden een initiatief te nemen.  
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Tenslotte wil de Raad nog ingaan op de vraag of er, naast de aanpak van de 
uitvalsproblematiek, aanvullende of andere activiteiten ten aanzien van de 
vleeskuikenhouderij ontplooid dienen te worden. De Raad wil op dit punt zijn eerdere advies 
om een huisvestings- en verzorgings-AMvB vleeskuikens tot stand te brengen nogmaals 
bevestigen. Naar de mening van de Raad zijn er op dit punt voldoende zaken die om aandacht 
vragen. Enkele daarvan zijn: de introductie van nieuwe (milieuvriendelijke) houderijsystemen 
zoals groepskooien, de bezettingsgraad, het strooiselgebruik, vang- en laadschade, 
skeletproblemen en verminderde weerstand tegen infectieziekten.  
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