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Varkensvlees

Bij PLUS staan we voor Goed Eten. En Goed Eten komt uit een gezonde keten. 

Steeds meer consumenten denken na over hoe we met de planeet omgaan 

en willen daar positief aan bijdragen. PLUS wil dit ook. In dit document 

laten we zien wat we doen in de keten van varkens om maatschappelijke 

risico’s te voorkomen en op te lossen door structurele verbetering en 

samenwerking.

1. Waarom keteninzicht voor varkensvlees?
Varkensvlees en -vleeswaren zijn een veel gekocht artikel in de PLUS supermarkten. Het verse 

varkensvlees wordt door Vion aan PLUS geleverd. Vanaf september 2019 werken wij op een nieuwe 

manier samen met varkenshouders, Vion en vleesverwerkers. Daarnaast hebben we nieuwe doelen 

opgesteld. In de oude situatie was het verse varkensvlees afkomstig van circa 170 Nederlandse 

Good Farming Star varkenshouders en werkten we met veel verschillende partijen. In het verleden 

hebben we ons in de varkensvleesketen vooral gericht op efficiëntie. Wij willen nu dat de focus 

wordt gelegd op kwaliteit, lekker en verantwoord eten. Steeds meer consumenten willen inzicht 

in de herkomst van hun eten en drinken. Zij willen zekerheid over de kwaliteit van het vlees, maar 

ook over aspecten zoals voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. 

Daarom is PLUS vanaf september 2019 een nieuwe weg ingeslagen: wij gaan over naar een 

korte en volledig transparante keten voor varkensvlees en -vleeswaren. We beginnen met 14 

varkenshouders met Beter Leven keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming en werken met 1 

slachterij. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met circa 30 dierhouders al ons varkensvlees 

en -vleeswaren1  te produceren. Hierdoor weten we precies waar het vlees van PLUS vandaan komt 

en kunnen we samenwerken aan een nog lekkerder en verantwoorder product.

2. Wat is de nieuwe ketenaanpak van PLUS voor Varkensvlees? 
In de nieuwe ketenaanpak van PLUS komen alle varkens uit Nederland en heeft al het 

varkensvlees minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk2. PLUS start met 14 varkenshouders die 

exclusief aan PLUS leveren. Uiteindelijk groeit dat aantal naar ongeveer 30 varkenshouders uit het 

Good Farming Star programma. PLUS, ketenpartner Vion en de varkenshouders gaan gezamenlijk 

werken aan het verder ontwikkelen van deze PLUS keten op aspecten als smaak, dierenwelzijn 

en duurzaamheid. Via plus.nl/onzevarkensboeren delen we informatie over de varkenshouders, 

bijvoorbeeld hoeveel varkens ze houden en wat de stalvoorzieningen zijn. Alle varkenshouders zijn 

herkenbaar aan het PLUS-bord op de boerderij. Een aantal varkenshouders heeft mogelijkheden 

tot bezoek, dus daar kan de consument desgewenst zelf een kijkje nemen. 

1

1 & 2 Vers verpakt vlees uitgezonderd varkenshaas en spareribs 

Why - waarom 
keteninzicht?
How - Hoe pakken 
we dit aan? 
What - Wat doen we 
nu precies? 

http://www.plus.nl/onzevarkensboeren
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De varkens worden in een separate stroom geslacht door Vion in Groenlo, een Nederlands bedrijf 

dat voedselveiligheid, dierenwelzijn, transparantie, traceerbaarheid en productintegriteit hoog 

in het vaandel heeft staan. Het vlees wordt verwerkt in de ambachtelijke slagerijen van PLUS 

supermarkten en door vleesverwerkers die bijvoorbeeld worst maken. PLUS maakt de keten korter 

en transparant. Het aantal bedrijven in de keten gaat van meer dan 500 naar minder dan 50. De 

Dierenbescherming en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit steunen deze 

nieuwe korte keten. Hier zijn we trots op. 

Kortom: onze klanten weten met wie wij samenwerken, waar het vlees vandaan komt en wie wil 

kan een kijkje nemen bij de varkenshouder. 

PLUS waarborgt de kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn van haar 
varkensvlees: wij gaan naar een korte en transparante keten. 

Huidig

Boeren Slachterijen Producenten

Schakels: >500

Onbekend aantal 
boeren

Europese markt

Schakels: +/- 50

Nieuw
Boeren Slachterij Producenten

30 
varkenshouders

1 slachterij: 
Vion in Groenlo

Enkele 
verwerkers

Schakels: >500 Schakels: +/- 50



3

3.1 Smaakvol vlees
Bij PLUS staan we voor Goed Eten. De lekkerste rollade, pulled pork of 

ribkarbonade komt van een goed ras varken, wat het beste voer heeft gehad, in 

de juiste snit is gesneden en is gerijpt. Samen met onze varkenshouders kunnen 

we nu beter gaan selecteren met het oog op smaak. Omdat we langdurig 

relaties met onze ketenpartners aangaan, kunnen we goede afspraken maken 

over de totstandkoming van het beste en lekkerste stukje vlees. 

3.2 Verantwoord vlees
Varkensvlees met het Beter Leven keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming wordt geproduceerd 

met extra aandacht voor dierenwelzijn. Het varkensvlees voor PLUS komt van Good Farming 

Star-varkenshouders. De dieren hebben meer leefruimte. Er is sprake van korte transsporttijden 

en de varkenshouders besteden extra aandacht aan diergezondheid, zodat ze minder medicijnen 

hoeven te gebruiken. Ook worden de mannelijke biggen niet gecastreerd. Meer details over het 

Beter Leven keurmerk vind je op de site van de Dierenbescherming.  

Naast dierenwelzijn geven we aandacht aan duurzaamheid. Wij denken mee 

met onze varkenshouders, delen kennis en zetten gerichte projecten op. 

Bijvoorbeeld een pilotproject waarbij klimaat in stallen continu wordt gemeten. 

Dit levert in de praktijk goede handvaten voor verbetering van het stalklimaat 

en dat draagt weer bij aan de diergezondheid en het welzijn van de dieren.

Samen met de hele keten - van varkenshouder, slachterij, verwerker en PLUS - zetten we ons 

in om verantwoorder te produceren. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden om de 

CO
2
-uitstoot te reduceren door gebruik van windmolens, zonne-energie, bio-vergisting en de 

samenstelling en herkomst van de voeding voor de varkens.

Vier maatschappelijke 

voordelen:

     Smaakvol vlees     

     Verantwoord vlees

     Transparante keten

     Maximaal verwaarden

3. Waarom kiest PLUS voor deze nieuwe ketenaanpak?

Onze nieuwe ketenaanpak heeft grote voordelen voor dier, consument 

en de ketenpartners, te weten de deelnemende varkenshouders, Vion 

en PLUS. We willen met de korte keten negatieve impact op mens, 

dier en milieu zo veel mogelijk voorkomen. Directe lange termijn 

samenwerking levert meer garantie op verantwoorde productie, 

transparantie en het voorkomen van voedselverspilling, maar geeft 

ook het meest smaakvolle vlees. 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/varken-1ster
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3.3 Transparante keten
PLUS vindt het belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt en wil ervan op aan kunnen 

dat de dieren een goed leven hebben gehad. De overstap naar een korte en gesloten keten zorgt 

voor meer transparantie en dus zekerheid. PLUS krijgt door de 

nieuwe aanpak gegarandeerd inzicht in de gehele productieketen. 

In Nederland vinden er veel controles plaats, bijvoorbeeld via audits 

van de overheid en certificerende instellingen. Vion (de slachterij met 

wie PLUS samenwerkt) maakt de auditrapporten openbaar, zodat 

iedereen kan zien wat er gebeurt. 

3.4 Maximaal verwaarden
Waar voorheen vlees en vleeswaren vanuit diverse stromen in Nederland en in mindere mate 

uit Europa ingekocht werd, kiest PLUS er nu voor om varkens uit de eigen keten in z’n geheel te 

verwaarden. En dan zo dat er zo min mogelijk varkens nodig zijn om aan de vraag van de PLUS 

klant te kunnen voldoen. Vanaf medio oktober start PLUS de verkoop van vers varkensvlees uit de 

eigen, gesloten keten. 

Door de beperkte schaalgrootte kan PLUS samen met haar ketenpartners - Vion en de 

varkenshouders - al op korte termijn nieuwe stappen zetten op het gebied van smaak en het 

verder verbeteren van dierenwelzijn. Ook het verlagen van de milieu-impact van varkensvlees is 

speerpunt binnen de keten. 

https://www.vion-transparantie.nl/keuringsresultaten/
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Varkensvlees
4. Ken de keten: inzicht en aanpakken van risico’s
Een karbonade of een pulled-pork burger zijn voor veel mensen een moment 

van genot. Maar de consumptie van varkensvlees heeft ook een effect op het 

milieu. Daarnaast vindt PLUS het van belang dat de veehouderij diervriendelijk 

is. Op basis van een gedegen analyse heeft PLUS de risico’s van varkensvlees 

en -vleeswaren in kaart gebracht om de hierboven geformuleerde ken de 

keten-aanpak te bepalen. 

Hieronder zie je de voornaamste risico’s, onze aanpak en de dillema’s die we nog hebben. De 

voortgang omschrijft waar we momenteel staan. 

Risico Het varkensvlees van PLUS komt uit Nederland. De varkens groeien op in stallen waardoor risico’s van buitenaf 

worden beheerst en het milieu wordt gespaard. Varkens uit een varkenshouderij die voldoet aan het Beter Leven 

keurmerk van de Dierenbescherming hebben extra ruimte om te leven en spelen. Na een aantal maanden zijn varkens 

volgroeid en gaan ze naar de slachterij. Het transport van het boerenbedrijf naar de slachterij gebeurt door vakkundige 

transportbedrijven.

Aanpak van PLUS Nagenoeg al ons verse varkensvlees en –vleeswaren heeft het Beter Leven keurmerk 1 ster. Uitzondering 

zijn spareribs en varkenshaas. PLUS maakt heldere afspraken met Vion en de varkenshouders over dierenwelzijn en 

duurzaamheid. PLUS kent haar varkenshouders. Alle bedrijven zijn bezocht. Het zijn stuk voor stuk familiebedrijven 

met hardwerkende varkenshouders met veel passie en liefde voor de dieren. Met Beter Leven vlees als basis, gaan 

varkenshouders in samenwerking met Vion en PLUS in de toekomst vervolgstappen zetten voor nog verdere verbetering 

van het dierenwelzijn en duurzaamheid. Met een eigen, gesloten keten kan PLUS werken aan zaken die de consument 

belangrijk vindt: lekker vlees, meer dierenwelzijn, duurzame stallen en CO
2
-neutrale ketens. 

Dierenwelzijn in de gehele keten is voor PLUS van groot belang. Daarom wordt er gewerkt met korte transportafstanden 

tot de slachterij en goed geborgde transport omstandigheden. Vion investeert in moderne transportvoertuigen en voert 

continu dierenwelzijn controles uit tijdens het lossen en slachten van de dieren. Dierenartsen van de NVWA houden 

continu toezicht of Vion alles goed uitvoert. 

In de slachterij borgt Vion het dierenwelzijn door trainingen en cursussen voor werknemers. In de varkensslachterijen van 

Vion zijn altijd meerdere dierenartsen van de NVWA aanwezig die erop toezien dat dierenwelzijn en voedselveiligheid 

oké zijn. Daarnaast heeft Vion zelf gespecialiseerde dierenartsen in dienst die de gehele keten controleren. Alles is erop 

gericht dat dierenwelzijn voor elk individueel dier is geborgd.

Dilemma Onderzoeken tonen aan dat meer dan 90% van de Nederlandse bevolking vlees eet. PLUS is een supermarkt 

voor iedereen, als supermarkt blijven we daarom varkensvlees verkopen. Wij bieden in onze supermarkten een ruim 

assortiment vers vlees en –vleeswaren met zowel 1, 2 als 3 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming 

aan. Daarnaast hebben we diverse alternatieven zonder vlees. Zo kan de consument haar eigen keuze maken. 

Voortgang We zijn op weg naar een korte en transparante PLUS keten. We starten met 14 varkenshouders en schalen 

op naar een exclusieve samenwerking met Vion en 30 Nederlandse varkenshouders. Samen zetten we volgende stappen 

op het gebied van zowel smaak, dierenwelzijn als milieu.

Dier
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Varkensvlees

Risico Onze consumptie heeft een 

effect op het milieu. Dat geldt voor alle 

voedingsmiddelen en vlees staat wat 

dat betreft in het middelpunt van de 

belangstelling. Naast de CO
2
 footprint, zijn 

ook de emissies van fosfaat en stikstof in het 

milieu, als gevolg van het houden van dieren, 

van groot belang. Deze milieuaspecten zijn 

niet alleen van toepassing op het houden 

van dieren en het verwerken van vlees, ook 

veevoeder speelt hierin een belangrijke rol.

Aanpak van PLUS PLUS werkt samen met 

haar ketenpartners om duurzaamheid te 

verbeteren. De directere samenwerking met 

de varkenshouders biedt mogelijkheden 

om bij te dragen aan het verkleinen 

van de CO
2
 footprint van varkensvlees. 

Daarnaast onderzoeken wij of het mogelijk 

is om klimaatneutraal varkensvlees te 

produceren, bijvoorbeeld door gebruik 

van windmolens, zonne-energie, bio-

vergisting en de samenstelling van het 

varkensvoer. Wij hebben de intentie om de 

komende jaren concrete stappen te zetten 

in de beheersing van de CO
2 
footprint van 

varkensvlees. 

Dilemma Anders dan je zou verwachten 

zorgt de toegenomen vraag naar meer 

dierenwelzijn voor een spanningsveld ten 

aanzien van het milieu. Samen met partners 

stimuleert PLUS innovatieve manieren om 

dierenwelzijn te vergroten en tegelijkertijd 

de CO
2 
footprint van het vlees te verbeteren.

Voortgang Voedselconsumptie heeft een 

impact op het milieu. PLUS zet nu zelf extra 

stappen in de keten om de CO
2
 footprint 

te verminderen, en de huidige footprint 

transparant te maken.

Risico Antibioticaresistentie is een toenemend probleem voor 

de gezondheid van de mens. Voor de dierhouderij is het daarom 

van belang om restrictief om te gaan met antibiotica, zodat 

er geen verspreiding van antibioticaresistentie plaatsvindt via 

vlees.

Aanpak van PLUS PLUS heeft vertrouwen in de keten, wat 

betreft het gebruik van antibiotica en toezicht daarop in haar 

varkensvleesketen. Gebruik van groeibevorderende middelen of 

preventieve antibiotica zijn in de Nederlandse varkenshouderij 

verboden. Alleen middelen die vermeld zijn op een zogenaamde 

positieve lijst zijn toegestaan. Kritische antibiotica die ook een 

humane toepassing kennen, zijn door Vion niet toegelaten voor 

de behandeling van dieren. Antibiotica mag alleen worden 

toegediend aan zieke varkens en moet worden goedgekeurd 

door een onafhankelijke dierenarts. Daarnaast houden 

varkenshouders in een register de hoeveelheid en de middelen 

die ze gebruiken bij en is hier een maximum aan verbonden. 

Vion controleert vervolgens op antibioticaresiduen en deelt 

de resultaten met de ketenpartners en de NVWA. Door deze 

maatregelen garanderen wij veiligheid van ons vlees dat 

afkomstig is van een beperkte groep varkenshouders.

Dilemma Diergezondheid dient altijd te worden geborgd ook uit 

het oogpunt van dierenwelzijn. De afgelopen jaren is samen met 

de dierhouders een systematiek ontwikkeld dat de dieren alleen 

met antibiotica worden behandeld als ze echt ziek zijn. Daarvoor 

zijn ook antibiotica beschikbaar die geen risico vormen voor de 

verspreiding van resistentie naar de mens.

Voortgang Antibioticagebruik bij de varkenshouderijen is 

sterk teruggedrongen de afgelopen jaren, tot minimaal en 

verantwoord gebruik. Onderzoek en publicaties van het RIVM, 

WUR en Universiteit Utrecht tonen aan dat varkensvlees van Vion 

uit Nederland geen verhoogd risico vormt in de verspreiding 

van antibioticaresistentie naar de mens. 

Milieu

Antibiotica 
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Waarom dit document?
De PLUS Ken de Keten-aanpak is erop gericht om mensenrechten, milieu en dierenwelzijn issues 

in mogelijk hoge risico sectoren te voorkomen en op te lossen. Het risicoprofiel van een keten 

wordt bepaald op basis van de omvang van een keten (wordt er veel of weinig van verkocht) 

en de kans op MVO-issues. De kans op MVO-issues bepalen we op basis van algemeen bekende 

informatie, zoals te vinden is in de MVO-risicochecker van MVO Nederland. PLUS heeft op basis 

van deze informatie een aantal ketens, waaronder de keten voor varkensvlees, aangemerkt als 

mogelijk hoge risicoketen. Daarom hebben wij voor varkensvlees de belangrijkste risico’s in kaart 

gebracht. De onderwerpen in de sectie ‘Ken de keten: wij brengen de risico’s in kaart’ hebben we 

op basis van een mediacheck, de MVO-risicochecker en interviews met onze categorymanagers 

en leveranciers bepaald. Met onze ‘Ken de keten-aanpak’ proberen we deze risico’s op te lossen en 

in de toekomst te voorkomen door structurele verbetering en samenwerking.

Meer informatie over de PLUS Ken de Keten-aanpak vind je hier.

PLUS

Update september 2019

Wil je meer weten of achtergrondfeiten, neem contact met ons op via corporate-communicatie@

plusretail.nl.

7

https://www.mvorisicochecker.nl/nl
https://www.plus.nl/INTERSHOP/static/WFS/PLUS-Site/website-webshop/PLUS-website-webshop/nl_NL/Contentpaginas/Verantwoord/2019/Maart 2019 - Toelichting Ken de Keten-aanpak - beleid%2c focus en management van risico%27s PLUS.docx.pdf?s=683581
mailto:corporate-communicatie@plusretail.nl
mailto:corporate-communicatie@plusretail.nl

