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28.07.2022 

Wijzigingen in het bedrijfsmodel van respeggt 
 
Beste systeempartners en supporters van respeggt, 
 
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van recente wijzigingen in het respeggt-
systeem. Deze wijzigingen zijn het resultaat van marktontwikkelingen, de technologische 
vooruitgang en de voortdurende inspanningen van respeggt om de risico's zo klein mogelijk en 
de instap voor alle systeempartners zo laagdrempelig mogelijk te houden.  
 
Alle wijzigingen hieronder gelden voor nieuwe bestellingen die na 1-8-2022 binnenkomen: 
 

Wijziging van het bedrijfsmodel 
We zijn begonnen met een prijs per op de markt gebracht respeggt-ei, gevolgd door een prijs per 
respeggt-leghen. Beide systemen waren nodig om het punt te bereiken waarop 
leghennenhouders bereid waren om bij nieuwe hennen ook de geslachtsbepaling in het broedei 
te bestellen. Gelukkig stellen we een positieve ontwikkeling op de markt vast. Wij juichen deze 
ontwikkeling toe en komen graag aan deze wensen tegemoet. 
Hierdoor zullen alle bestellingen die vanaf 01.08.2022 worden ingediend via een sexing center 
van respeggt of bij een partnerbroederij met SELEGGT-technologie worden berekend volgens 
het nieuwe bedrijfsmodel.  
 
Voor alle bestellingen die na 1-8-2022 binnenkomen, zal respeggt de prijs voor de 
geslachtsbepaling in het broedei per vrouwelijk broedei rechtstreeks aan de broederij factureren. 
Dit betekent dat de opfok- en leghennenbedrijven een factuur ontvangen van de broederij voor 
de dieren en de geslachtsbepaling in het broedei. 
 
Deze nieuwe samenwerking met de broederijen zorgt ook voor veranderingen bij het 
bestelproces voor kuikens of jonge hennen die met de SELEGGT-methode geboren worden. 
Bestellingen van dergelijke dieren kunnen nu rechtstreeks bij de broederijen worden geplaatst 
en niet langer bij respeggt of een sexing center van respeggt. De broederijen gebruiken 
vervolgens een door respeggt verstrekte besteltool om samen met respeggt de hoeveelheden 
te plannen. Het SCMS, dat voorheen door de pakstations werd gebruikt voor het bestellen van 
respeggt-kuikens/hennen, zal niet langer worden gebruikt voor bestellingen, aangezien deze 
volledig door de broederijen worden afgehandeld. 
 
 

Wijzigingen bij de controle van de supply chain 
respeggt biedt nog altijd de mogelijkheid om de supply chain te controleren. Deze controle moet 
samen met de bestelling van de dieren bij de broederij worden besteld. 
Na een succesvolle afronding van de controle van de supply chain, d.w.z. na het indienen van 
alle gevraagde documenten, evenals een bezoek van onze respeggt-coördinator aan het bedrijf, 
ontvangt het leghennenbedrijf van respeggt een onkostenvergoeding van EUR 0,05 per 
geplaatste respeggt-leghen, waarvoor de SELEGGT-methode werd toegepast. 
Een controle van de supply chain biedt de pluimveehouder het voordeel dat de toegevoegde 
waarde "Zonder kuikendoden" door respeggt wordt gecontroleerd. Deze extra zekerheid maakt 
het mogelijk om het hartvormige respeggt-keurmerk "Zonder kuikendoden" en de stempel op 
het ei te gebruiken. Het keurmerk kan worden aangebracht op verpakkingen van consumptie-
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eieren en op eiproducten en levensmiddelen die eieren bevatten. respeggt is ook graag bereid 
zelfverkopers en retailers te ondersteunen met flyers en promotiemateriaal voor hun 
klantencommunicatie.  
Het is nog steeds mogelijk om alternatieve methoden voor de geslachtsbepaling in het broedei 
(PLANTegg- en In Ovo-methode) door respeggt te laten verifiëren. De vereisten hieromtrent zijn 
niet gewijzigd. Vanaf 01.08.2022 wordt de prijs van deze controle verlaagd naar EUR 0,10 per 
bestelde leghen. Als de respeggt-controle van de supply chain met succes is afgerond, krijgen 
deze leghennenkoppels ook een overeenkomstig respeggt-certificaat, waardoor consumptie-
eieren, eiproducten en levensmiddelen die daarvan zijn gemaakt, het hartvormige respeggt-
keurmerk "Zonder kuikendoden" mogen dragen. Voor koppels van meer dan 50.000 leghennen 
blijven de eenmalige certificeringskosten onveranderd maximaal EUR 5.000 
 
Indien een controle van de supply chain bij een broederij is besteld, bevatten de orderbevestiging 
en de factuur aan de pluimveehouder /het pakstation altijd de volgende passage: 
respeggt-dieren met controle van de supply chain.  
Verkoop met hartvormige respeggt-keurmerk "Zonder kuikendoden" toegestaan. 
 
Indien de SELEGGT-methode is toegepast maar geen begeleidende controle van de supply chain 
is besteld, moeten de orderbevestiging en de factuur aan de pluimveehouder/het pakstation 
altijd de volgende passage bevatten: 
SELEGGT-dieren zonder controle van de supply chain.  
Verkoop met het hartvormige respeggt-keurmerk "Zonder kuikendoden" niet toegestaan. 
 
De broederijen zijn verplicht deze passage te gebruiken om boeren/pakstations duidelijkheid te 
verschaffen. 
Er moeten enkel formulieren ondertekend worden indien een controle van de supply chain 
besteld werd. Het opfokbedrijf, het leghennenbedrijf en het pakstation moeten dan een 
akkoordverklaring ondertekenen. 
 
 

Uitbreiding van de capaciteiten 
De geslachtsbepaling in het broedei met behulp van de SELEGGT-methode vindt tegenwoordig 
plaats in sexing centers van respeggt of partnerbroederijen. 
Zoals u uit onze laatste persberichten kon opmaken, wordt er momenteel een SELEGGT-
systeem bij LOHMANN Deutschland in Ankum (DE) en een tweede SELEGGT Circuit bij Verbeek 
Broederij B.V. (NL) geïnstalleerd.  
 
Bestellingen van kuikens van LOHMANN Duitsland of Verbeek Broederij dienen rechtstreeks bij 
deze broederijen te worden geplaatst. 
 
Het sexing center van respeggt in Barneveld moet op lange termijn zijn oorspronkelijke rol van 
onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit vervullen. Daarom zal de capaciteit daar niet verder 
worden uitgebreid en op lange termijn worden gereduceerd. Aangezien er op de markt echter 
nog steeds grote behoefte bestaat aan een sexing center van respeggt, heeft respeggt besloten 
een tweede broederij in Warder in Nederland te gebruiken als sexing center. De opstart is 
gepland voor september 2022. Beide sexing centers van respeggt zullen worden geëxploiteerd 
door respectievelijk respeggt en SELEGGT NL BV.  
Bestellingen van kuikens of hennen uit een supply chain met de SELEGGT-methode in een sexing 
center van respeggt zullen vanaf 01.08.2022 rechtstreeks via de broederijen verlopen. 

https://lohmann-deutschland.de/
https://www.verbeek.nl/nl/
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Compensatie bij vogelgriep  
Zoals in december 2021 is meegedeeld, biedt respeggt een tegemoetkoming indien dieren als 
gevolg van de vogelgriep moeten worden geruimd. Om dit aanbod in het nieuwe bedrijfsmodel 
te kunnen implementeren, zijn de volgende randvoorwaarden vastgelegd: 
 
Indien een door respeggt gecontroleerd leghennenkoppel uit een supply chain met de SELEGGT-
methode tijdens de opfok of vóór de 50e levensweek wegens de vogelgriep (AI) verplicht door 
de autoriteiten moet worden geruimd, zal respeggt de broederij geen kosten aanrekenen voor 
de geslachtsbepaling van het identieke, vervangende respeggt-koppel. 
Het officiële bevel tot ruiming wegens AI moet hiervoor aan respeggt worden gestuurd. Het gaat 
om een "identiek vervangend koppel" indien onmiddellijk na de ruiming hetzelfde aantal dieren 
voor de eerder geruimde stal bij de broederij wordt besteld, waarbij de SELEGGT-methode en de 
respeggt-controle van de supply chain werden toegepast. 
Het aanbod en de hierin beschreven regelingen kunnen worden gewijzigd en kunnen te allen 
tijde eenzijdig door respeggt worden herroepen. 
 

Vernieuwing van onze website en ons informatiemateriaal 
In het kader van ons nieuwe bedrijfsmodel hebben wij ook besloten onze websites aan te 
passen. Tot voor kort werkten we met twee websites, www.respeggt.com voor consumenten 
en www.respeggt-group.com voor systeempartners. Om de communicatie te vereenvoudigen, 
is de inhoud van beide websites samengevoegd en staat nu op één website. Vandaag gebruiken 
we dus alleen nog www.respeggt.com. In de rubriek "Systeempartners" vindt u alle informatie 
over ons nieuwe bedrijfsmodel, evenals diverse documenten die u kunt 
downloaden.  
 
 
Wij hopen dat we met deze veranderingen nog beter aan de huidige markteisen 
kunnen voldoen en dat niets de uitbreiding van de SELEGGT-methode en het 
respeggt-serviceaanbod in de weg zal staan! 
 
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@respeggt.com. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Uw respeggt-team 
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