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Boehringer Ingelheim wordt lid van IPC 
 

 

Alkmaar, 8 januari 2021 – Boehringer Ingelheim heeft zich aangesloten 

bij de International Poultry Council (IPC), een organisatie van en voor 

leden. De leden bestaan uit nationale verenigingen die de 

pluimveesector vertegenwoordigen, pluimveeproducenten en 

pluimveeverwerkende bedrijven, en andere belanghebbenden uit de 

sector. Samen vertegenwoordigen de IPC-leden ruim 88 procent van 

wereldwijde pluimveevleesproductie en 95 procent van de 

wereldhandel in pluimveevlees. 

 

De IPC zet zich in om: 

 

• belanghebbenden uit de pluimveesector van over de hele 

wereld bijeen te brengen, zodat er onderlinge relaties kunnen 

worden opgebouwd en gemeenschappelijke uitdagingen in 

kaart gebracht kunnen worden; 

• de gehele waardeketen, dus van boer tot bord en van genetica 

tot consumptie, te vertegenwoordigen; 

• een samenwerkingsplan op te stellen waarmee de sterke 

punten en middelen van de verschillende nationale 

organisaties optimaal worden benut; 

• als spreekbuis van de pluimveesector te fungeren en zo een 

duidelijk, eensgezind geluid te laten horen. 

 

We vinden het erg belangrijk dat de wereldwijde pluimveesector ook in 

de toekomst goed kan blijven presteren. Als IPC-lid kunnen we nog 

beter helpen om overal ter wereld het belang van pluimveeproducten te 

benadrukken en het vertrouwen in deze producten te vergroten. Met 

onze producten en diensten willen we helpen om de wereldbevolking te 

voorzien van voldoende pluimveevlees en eieren van goede kwaliteit 

die naast veilig ook betaalbaar en duurzaam zijn. 

 

“We zijn er trots op nu deel uit te maken van de IPC. Deze organisatie 

brengt de verschillende belanghebbenden uit de pluimveesector bijeen 

zodat zij hun stemmen kunnen bundelen tot een duidelijk, eensgezind 

geluid. Wij zetten ons in om door middel van ziektepreventie de 

toekomst van dierenwelzijn en diergezondheid in de pluimveesector te 

helpen vormgeven, en de missie van de IPC sluit daar uitstekend bij 
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aan”, verduidelijkt Jérôme Baudon, Global Head of Poultry bij 

Boehringer Ingelheim Animal Health. 

 

“De IPC is erg blij Boehringer Ingelheim Animal Health als lid te kunnen 

verwelkomen. Het bedrijf is wereldwijd actief en een koploper op het 

gebied van pluimveegezondheid. We zijn er dan ook van overtuigd dat 

het bedrijf vanuit haar positie binnen de sector een overtuigend geluid 

kan laten horen met betrekking tot de waardeketen voor pluimveevlees. 

Ook verwachten we dat haar lidmaatschap zal bijdragen tot een 

wetenschappelijke, op feiten gebaseerde aanpak bij het opstellen van 

overheidsbeleid en internationale normen met consequenties voor de 

pluimveesector op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid, 

diergezondheid en dierenwelzijn. De IPC brengt toonaangevende 

spelers uit de mondiale pluimveesector samen, en onze IPC-familie 

wordt steeds groter!”, laat IPC-voorzitter Robin Horel weten. 

 

 
 

Over de International Poultry Council 

De International Poultry Council (IPC) is de internationale vereniging 

van pluimveevleesproducenten. De IPC werd op 7 oktober 2005 in de 

Duitse stad Keulen opgericht. De missie van deze vereniging is het 

bevorderen van de communicatie tussen landen, het ontwikkelen en 

implementeren van beleid voor internationale organisaties die op de 

mondiale pluimveesector van invloed zijn, en het bevorderen van het 

algemene beeld van en vertrouwen in pluimveeproducten. 

 

Op dit moment heeft de IPC 31 overkoepelende nationale leden en 

meer dan 53 geassocieerde leden. Samen vertegenwoordigen zij 

88 procent van wereldwijde pluimveevleesproductie en bijna 

95 procent van de wereldhandel in pluimveevlees. De IPC wordt door 

internationale organisaties als de OIE, FAO en Codex Alimentarius 
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Commission officieel erkend als de mondiale belangenbehartiger van 

de pluimveesector. https://internationalpoultrycouncil.org/ 

 

Boehringer Ingelheim Animal Health 
De levens van dieren en mensen zijn op verschillende niveaus en allerlei 
manieren met elkaar verweven. Als dieren gezond zijn, komt dat ook de 
gezondheid van mensen ten goede. Daarom zetten onze 
10.000 medewerkers wereldwijd zich met hart en ziel in om waarde te 
creëren door innovatie, en zo het welzijn van dieren én mensen te 
bevorderen. 
 
Respect voor dier, mens en milieu staat centraal bij alles wat we doen. 
We ontwikkelen oplossingen en leveren diensten die dieren kunnen 
beschermen tegen ziekte en pijn. We helpen onze klanten hun dieren zo 
gezond mogelijk te houden en beschermen onze gemeenschappen 
tegen levensbedreigende en maatschappijontwrichtende ziekten. 
 
Boehringer Ingelheim Animal Health is het op een na grootste 
diergeneesmiddelenbedrijf ter wereld. We zijn actief in ruim 150 landen 
en behaalden in 2019 een netto-omzet van 4 miljard euro. Kijk voor 
meer informatie op: www.boehringer-ingelheim.com/animal-
health/overview. 
 
Over Boehringer Ingelheim  
Het maken van nieuwe en betere geneesmiddelen voor mens en dier 
staat centraal bij alles wat wij doen. Het in onze missie om 
baanbrekende behandelingen te creëren die levens veranderen. 
Boehringer Ingelheim is sinds de oprichting in 1885 een onafhankelijk 
familiebedrijf. Dit geeft ons de vrijheid om onze langetermijnvisie na te 
jagen, vooruit te kijken om zo de gezondheidsproblemen van de 
toekomst in kaart te brengen, en ons te richten op die gebieden waar de 
behoefte het grootst is en wij het meest kunnen betekenen. 
 
De ruim 51.000 medewerkers van ons toonaangevende, 
onderzoeksgerichte farmaceutische bedrijf creëren dagelijks waarde 
door middel van innovatie voor onze drie bedrijfsonderdelen: Human 
Pharma, Animal Health en Biofarmaceutische contractproductie. In 
2019 behaalde Boehringer Ingelheim een netto-omzet van 
19 miljard euro. Door met bijna 3,5 miljard euro stevig te investeren in 
R&D, bevorderen we innovatie en maken we de weg vrij voor de 
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volgende generatie geneesmiddelen die levens zullen redden en de 
kwaliteit van leven zullen verbeteren.  
 
We maken gebruik van de kracht van samenwerkingsverbanden en de 
grote verscheidenheid aan deskundigen binnen de life sciences. Dit 
stelt ons in staat om meer wetenschappelijke kansen te benutten. Door 
samen te werken hoeven we minder lang te wachten op de volgende 
medische doorbraak die het leven van huidige en toekomstige 
patiënten compleet zal veranderen. 
 
Meer informatie over Boehringer Ingelheim is te vinden 
op www.boehringer-ingelheim.com of in het jaarverslag: 
http://annualreport.boehringer-ingelheim.com. 
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