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Domino’s tekent Europees partnership met
Compassion In World Farming (CIWF) en sluit
aan bij het Better Chicken Commitment
Nieuwegein, 14 december 2020 - Domino’s Pizza Enterprises, heeft een Europees

partnership gesloten met dierenwelzijn organisatie CIWF (Compassion In World

Farming). Met deze samenwerking zet de keten een volgende stap in het

verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. Domino’s tekent ook het

Better Chicken Commitment. Alle Europese landen binnen de Domino’s Pizza

Enterprise Group: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en

Denemarken sluiten zich hierbij aan.

Met meer dan 1.000 winkels in zes Europese landen en 70 miljoen pizza’s per jaar, wil de keten

een duidelijk statement maken in de ambitie om haar menu verder te verduurzamen. André ten

Wolde, CEO Domino’s Pizza Enterprises Europa licht toe: “We zijn continu bezig om ons menu

en onze business verder te verduurzamen. Met onze leveranciers hebben we in de afgelopen

jaren afspraken gemaakt over betere leefomstandigheden voor onder andere kippen. Ik ben blij

dat we in CIWF een partner hebben gevonden die ons de komende jaren helpt om ons

dierenwelzijnsbeleid verder te professionaliseren.”
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Domino’s zet zich de komende jaren, samen met CIWF in om in 2026 te voldoen aan de

standaarden en richtlijnen van het Better Chicken Commitment. Dit zal van toepassing zijn op

alle Domino’s winkels binnen Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Denemarken én

Frankrijk. Dhr. Tracey Jones, Directeur van Food Business bij CIWF stelt: ‘’Wij zijn heel blij dat

Domino’s Pizza zich aansluit bij de groeiende lijst van vooruitstrevende organisaties die zich bij

het Better Chicken Commitment aansluiten. Wij kijken dan ook uit naar ons partnership met

Domino’s en zullen ondersteuning blijven bieden in de implementatie en uitvoering van haar

kippenwelzijnsstrategie.”

Dirk Jan Verdonk, directeur World Animal Protection Nederland is blij met deze stap. “We zijn

zeer verheugd dat Domino’s het welzijn van deze dieren serieus neemt. Dit gaat het leven van

een hoop aantallen kippen verbeteren. Wij verwelkomen het leiderschap dat Domino’s in

Nederland en de vijf andere Europese landen toont. Het is ook een mooi signaal aan andere

Quick Service Restaurants die deze stap nog niet hebben gezet: blijf niet achter, volg het

voorbeeld van Domino’s en committeer je ook aan een beter leven voor kippen.”

Variatie in het menu

Naast het verbeteren van de leefomstandigheden voor kippen, zorgt Domino’s ook voor steeds

meer voor variatie binnen haar menu. Het deeg is sinds 2018 100% veganistisch. In datzelfde

jaar voegde Domino’s veganistische pizza’s toe aan haar menu. Ook het aanbod vegetarische

pizza’s is in de laatste jaren gegroeid. Zo kreeg de ‘Veggi Pesto Pollo’, een pizza met plantaardige

kipstukjes een vaste plek op het menu. André vervolgt: “Ons menu weerspiegelt de behoefte van

onze klanten, maar ook wat wij als bedrijf belangrijk vinden. Wij willen goed doen voor dieren,

en tegelijkertijd laten zien dat het ook heel gemakkelijk is om minder vlees te eten. Daarvoor

hoef je echt niet altijd zelf in de keuken te staan.”



OVER DOMINO'S

Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

We hebben 17.000 vestigingen over de hele wereld. Alleen al in België bakken we ieder jaar miljoenen pizza’s.
Al onze pizza’s worden vers gemaakt, direct nadat je de bestelling plaatst. Er komen geen vooraf geprepareerde
ingrediënten aan te pas. Het deeg dat we voor de bodem gebruiken is 100% puur: het bevat geen ingrediënten
van dierlijke oorsprong en is vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Ook de groenten zijn verser dan



vers! En we bezorgen je pizza gemiddeld binnen 21 minuten. In alle smaken en variaties die je kunt bedenken,
inclusief vegetarische, veganistische en glutenvrije opties. Eet smakelijk!
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