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ALDI zet zich in voor beter welzijn van kippen 

Erpe-Mere, 21 september 2021 – ALDI engageert zich voor meer 

dierenwelzijn. Tegen 2026 zal 100% van het vers en 

diepvrieskippenvlees bij ALDI beantwoorden aan de hogere 

welzijnscriteria van het European Chicken Commitment, beter bekend 

als Better Chicken Commitment (BCC). De discounter wacht niet tot 

dan om concrete stappen te ondernemen. Sinds kort kan je 

bijvoorbeeld in de ALDI-winkels een braadkip vinden gekweekt met 

meer respect voor dierenwelzijn en volgens de BCC-normen. 

ALDI zal voor zijn assortiment kippenvlees in de vers- en diepvriesafdeling 

volledig overschakelen naar referenties gekweekt volgens de criteria van het 

BCC. Deze BCC-standaarden, gebundeld door een dertigtal Europese ngo’s, 

verhogen het dierenwelzijn van vleeskippen.  

Ruimere stallen met meer daglicht 

ALDI stapt over naar trager groeiende rassen die langer en beter leven. Kippen 

gekweekt volgens de BCC-normen hebben 40% meer bewegingsruimte door 

een lager aantal kippen per vierkante meter. De stal is voorzien van natuurlijk 

daglicht en van zitstokken en strobalen om het natuurlijk gedrag van de kippen 

te stimuleren.  

Sinds deze maand biedt ALDI al een braadkip die voldoet aan de normen van 

het BCC aan in zijn vast assortiment. “Dankzij de introductie van de BCC-

braadkip in onze versafdeling bieden we de consument een betaalbaar 

alternatief aan met meer dierenwelzijn”, zegt Sven Du Bois, Category Manager 

Fresh Meat bij ALDI. “De consument shopt bewuster. Bij ALDI zien we een 

merkbare interesse van onze klanten in het product.” 

Perspectief voor meer dierenwelzijn 

Dierenwelzijn maakt deel uit van de visie van ALDI op kwaliteit en 

verantwoordelijkheid. “We zijn trots op de introductie van onze eerste 

referentie kip die de welzijnscriteria van het BCC vervult”, zegt Ruth Broekaert, 

Manager Corporate Responsibility bij ALDI. “Met onze aansluiting bij het 

Better Chicken Commitment zetten we als discounter een belangrijke stap 

richting meer dierenwelzijn.” 

Dierenrechtenorganisatie GAIA juicht de beslissing van ALDI toe. “GAIA 

verwelkomt de ambitie van ALDI om tegen 2026 stapsgewijs over te schakelen 
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naar het Better Chicken Commitment (BCC) voor alle verse en diepvrieskip. 

Dankzij dit engagement zorgt ALDI ervoor dat er perspectief is op een beter 

leven voor een aanzienlijk aantal kippen. GAIA roept de retailers op die zich 

nog niet geëngageerd hebben om spoedig het voorbeeld te volgen”, besluit 

GAIA-directeur Ann De Greef. 

*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-I3AVhPVFrN 

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre 

Woordvoerder 

Tel: + 32 (0)53 827 188 
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Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 regionale 

hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. Ruim 7.700 

medewerkers vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter 

focust op producten van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes 

van de groep is het personeelsbestand dat meer dan 77.000 medewerkers telt in 

Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en 

Spanje.  

Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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