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INLEIDING 

GEEN EINDDATUM KOOIHUISVESTING VOOR KIPPEN IN NEDERLAND? 
 
 
Voor u ligt een gezamenlijke publicatie van dierenbelangenorganisaties Rechten voor al wat leeft, 
Diervriendelijk Nederland en Animal Rights. 
 
Met deze publicatie tonen we aan dat in het kader van dierenwelzijn en naleefgedrag van 
pluimveehouders, het houden van kippen in kooien niet meer van deze tijd is. De legbatterijkooien 
zijn sinds 2012 al niet meer toegestaan. Per 1 januari 2021 zijn ook de verrijkte kooien, in feite zijn 
dit aangepaste batterijkooien, definitief niet meer toegestaan in Nederland. Koloniekooien, 
eveneens een afgeleide van de batterijkooien, zijn echter daarna nog onbeperkt toegestaan in 
Nederland. 
 
De wetenschap toont echter reeds geruime tijd aan dat het huisvesten van leghennen in kooien 
nadelig is voor hun welzijn. Ook toont onderzoek aan dat er in vergelijking met verrijkte kooien 
geen duidelijke aanwijzingen zijn voor een beter welzijn voor kippen in koloniekooien. Uit de 
ervaringen van Rechten voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en Animal Rights is gebleken: 

• Zoals de koloniehuisvestingssystemen standaard toegepast worden, voldoen ze niet aan de 
wettelijke eisen. Voor de NVWA is het onmogelijk om hier structureel controle op uit te 
voeren waardoor dierenwelzijn ernstig wordt aangetast. 

• Bijkomende welzijnsproblemen bij uitvoering van het systeem, zoals ontsnapping uit de 
kooi, gevechten, zijn onacceptabel. 

• Duitsland, het land waarbij wij aansluiting hebben gezocht wat betreft het houden van 
kippen in koloniekooien, verbiedt het houden van kippen in koloniekooisystemen per 1 
januari 20251. 

• Ook andere landen zoals Tsjechië, Zwitserland, Australië, Oostenrijk, Wallonië en de staten 
Washington, Oregon en California van de USA hebben het houden van kippen in 
kooisystemen inmiddels verboden of zijn een dergelijk verbod aan het voorbereiden. 

 
Oktober 2020 

 
Rechten voor al wat leeft 
Diervriendelijk Nederland 

Animal Rights 
  

 

1 www.pluimveeweb.nl/artikel/157200-duitsland-verbiedt-kooihuisvesting-leghennen-in-2025  
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NATUURLIJKE BEHOEFTEN VAN EEN KIP 

 
 
In een natuurlijke omgeving besteedt een kip het grootste deel van de dag, tot 90%, aan het 
zoeken naar voedsel (scharrelen). Hanen verdedigen daarnaast een territorium. Kippen pikken en 
woelen graag in de grond, lopen grote afstanden op zoek naar voedsel en kunnen korte afstanden 
vliegen. Ook besteden kippen tijd aan verenonderhoud, zonnebaden en stofbaden. Kippen leven 
in kleine groepen met een duidelijke hiërarchie, de pikorde, en een sociaal systeem. Ze klimmen of 
vliegen in bomen en verblijven daar ‘s nachts om zich tegen predatoren te beschermen. Om hun 
eieren te leggen zoeken hennen een afgelegen veilige plek en maken daar hun nest. 
 
Kippen kunnen andere soortgenoten en hun status in de groep herkennen en blijken persoonlijke 
voorkeuren te hebben voor individuen (Mench and Keeling, 2001; Webster, 2002). Ze leren van 
andere kippen (Nicol and Pope, 1999) en kunnen verschillende mensen herkennen (Davis and 
Taylor, 2001). Hun communicatie is complex en er worden verschillende stemgeluiden 
onderscheiden met elk een aparte betekenis (Marino, 2017). 
 
 

Foto: Kip die geniet van zandbad. 
 

 
Foto: Kippen die zonnebaden. 
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Kippen zijn zich bewust van de gevolgen van hun acties, bezitten een vorm van ‘zelfcontrole’: ze 
kiezen voor het wachten op een grote portie voedsel in plaats van een kleine portie die eerder 
wordt aangeboden. Dit toont aan dat kippen verwachting kunnen voelen en frustratie, wanneer 
niet aan deze verwachting wordt voldaan, of angst voor de toekomst (Abeyesinghe et al, 2005). 
 
Kippen in kooien hebben geen ruimte om te fladderen, om zich uit te rekken, het verenkleed te 
verzorgen, een stofbad te nemen, te scharrelen, gevarieerd voedsel bijeen te zoeken, te 
zonnebaden, een nest te bouwen, te rennen, te vliegen, in een boom te klimmen of te vluchten. 
De aantallen kippen per kooi zijn onnatuurlijk qua grootte en samenstelling. De ernstige beperking 
van natuurlijke gedrag in een kooi kan leiden tot frustratie en stereotiep gedrag, waaronder het 
elkaar kaal pikken. Het gebrek aan beweging (in combinatie met de absurd hoge eierproductie) 
kan bovendien leiden tot lichamelijke problemen zoals broze botten (Lay et al, 2010). Een leven op 
draadgaas is slecht voor de poten. 
 
 
 

Foto: De ernstige beperking van natuurlijke gedrag in een kooi kan leiden tot frustratie en stereotiep 
gedrag, waaronder elkaar kaal pikken. 
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SOORTEN KOOIHUISVESTING VAN KIPPEN 

 
 
Legbatterij 
Sinds 2012 verboden in Nederland. In deze kooi heeft een kip minder dan een A4-tje ruimte (550 
cm2) en staat op draadgaas. Kooien hebben een bodem van gaas, zodat de mest erdoor kan en 
onder de kooi kan worden opgevangen. Buiten de voer- en drinkvoorziening is er geen enkele 
intentie om in de natuurlijke behoeftes van de kip te voorzien.  
 
Verrijkte kooi 
Is in 2021 verboden. In de verrijkte kooi heeft een kip volgens de regels van het Besluit houders 
van dieren (Bhd) 1,2 A4-tje aan ruimte (750 cm2), een zitstok (15 cm/kip), strooisel en een legnest. 
Voor het strooisel en het legnest bestaan geen verplichte minimale afmetingen. Kooien hebben 
een bodem van gaas, zodat de mest erdoor kan en onder de kooi kan worden opgevangen. 
Afhankelijk van de kooi kan de groepsgrootte variëren van 10 tot 60 kippen per kooi, maar de 
ruimte per kip blijft hetzelfde. 
 
Koloniehuisvesting 
In koloniekooien leven groepen van 30 tot 60 kippen. De kooi is iets hoger dan de verrijkte kooi 
(gemiddeld 55 cm hoog, ten opzichte van gemiddeld 45-50 cm bij verrijkte kooien), heeft twee 
zitstokken (van minimaal 15 cm/kip) op verschillende hoogtes, een groter matje/strooisel en 
legnest (van beide 90 cm2). Kooien hebben een bodem van gaas, zodat de mest erdoor kan en 
onder de kooi kan worden opgevangen. De kip heeft nog altijd maar zo’n 1,4 A4-tje aan ruimte, 
800 cm2 voor kippen die minder wegen dan 2 kg, 900 cm2 voor kippen die meer wegen dan 2 kg 
(Bhd, artikel 2.71, lid 2). 
 
Veranda 
De Veranda is een meer-etage kooihuisvestigingsysteem voor vleeskuikenouderdieren met 
geïntegreerde plastic voerpannen waar de hennen en hanen in groepen van 1500 dieren in kooien 
worden gehuisvest.  
 
 

 



 

 6 

VERWARRING OVER AANTALLEN KOOIKIPPEN IN NEDERLAND 

 
 

Met het verbod op de legbatterijkooien in Nederland en het feit dat er in de grote supermarkten 
nauwelijks nog kooi-eieren in doosjes verkocht worden, zijn veel Nederlanders in de 
veronderstelling dat er in Nederland geen kippen meer in kooien gehuisvest zijn en dat er geen 
kooi-eieren meer in de handel zijn. De gedachte is dat het houden van kippen in krappe kooien 
iets van het verleden is. Men weet niet dat er nog miljoenen kippen in krappe kooien zitten 
opgesloten, met nauwelijks meer ruimte dan hun voorgangers hadden in de verboden 
legbatterijen. Woon je in de stad en koop je de eieren bij bijvoorbeeld Poolse, Turkse of Aziatische 
buurtwinkels dan loop je nog steeds de kans dat je met kooi-eieren thuiskomt. Ook de sector zelf 
en de wijze waarop de sector zichzelf in de media weergeeft of laat weergeven, geven 
voornamelijk de overige huisvestingssystemen weer, van scharrel tot biologische vrije uitloop, al 
dan niet met het Beter-Leven-Keurmerk van de Dierenbescherming. Zie ook het programma ‘Onze 
Boerderij’ van Yvon Jaspers2 , waarbij gesteld werd dat het scharrelsysteem in Nederland het 
laagste systeem in het kader van dierenwelzijn zou zijn. De kooihuisvesting wordt niet genoemd. 
Hier is sprake van een moedwillige misleiding van consumenten.  

Toch leven er alleen al in Nederland nog ruim 4,5 miljoen legkippen in kooien. Dit betreft slechts 
een afgerond cijfer en het is onmogelijk om op elk moment precies te weten hoeveel kippen er in 
Nederland in een kooisysteem zijn gehuisvest. Wel zijn er verschillende bronnen waaruit het 
aantal kooikippen op enig moment volgt. Aangetekend dient te worden dat deze aantallen 
afkomstig zijn van de kippenhouders zelf en verschillen per registrerende instantie.  
 
Voor 2016 blijkt uit de KIP-database van Avined dat er in dat jaar 35 miljoen leghennen in 
Nederland aanwezig waren, waarvan 18 procent is gehuisvest in verrijkte kooien of 
koloniekooisystemen. Dit zijn zo’n 6.300.000 legkippen3. 
 
Uit een overzicht van de European Egg Processors Association van augustus 2017, volgt dat er 
6.133.000 kooikippen zijn in Nederland, verdeeld over 62 bedrijven4 en uit het PPE-kipsysteem 
blijkt dat er in 2018 14% van de hennen gehouden werd in kooihuisvesting5. 

Volgens Agrimatie is in 2018 de verdeling van het aantal hennen per houderijsysteem als volgt: 
13% van de hennen in verrijkte kooi-/koloniehuisvesting, 60% scharrelhennen (binnen gehouden), 
19% scharrelhennen met vrije uitloop en 7% biologische hennen6. 
 
Volgens een artikel in Boerderij (21 mei 2019) zitten er in Nederland volgens de cijfers van de 
Europese Commissie 16,1% van de 33 miljoen legkippen in verrijkte kooisystemen. Dat betekent 
dat er 5.313.000 kippen volgens deze gegevens in kooien zitten7. 
 

 

2 www.tvblik.nl/onze-boerderij/22-september-2019   
3 www.pluimveeweb.nl/artikel/167120-ruim-de-helft-van-de-hennen-in-eu-zit-in-verrijkte-kooi  
4 www.eepa.info/Download.aspx?dlqd=536fe8a5-e485-4db2-9bab-e249a3491ea7    
5 www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2270&indicatorID=2098   
6 www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2249&themaID=3577   
7 www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Nieuws/2019/5/Kooihuisvesting-domineert-in-Polen-en-Spanje-
430074E  
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Op 25 september 2019 zijn er in het kader van ‘Bewaking en bestrijding van dierziekten en 
voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen’ (onderdeel van de Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het 
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2020), vragen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij is onder andere gevraagd naar het aantal kippen dat nog in 
verrijkte en koloniekooien wordt gehouden in Nederland. Bij brief van 4 oktober 2019 zijn deze 
vragen beantwoord8. Hieruit volgt dat er in Nederland 14 bedrijven zijn waar kippen gehouden 
worden in verrijkte kooien waarbij in totaal ca. 735.000 leghennen worden gehouden. Er zijn in 
Nederland 29 bedrijven waar kippen in koloniekooien gehouden worden, waarbij in totaal ca. 
3.750.000 leghennen gehouden worden (I&R)9. 
 
Hoeveel opfokhennen, ouderdieren van legkippen en ouderdieren van vleeskuikens gehuisvest zijn 
in kooisystemen is geheel onbekend. Het CBS maakt hierin geen onderscheid en er is maar weinig 
tot niets over gepubliceerd. Daarom is er in het kader van deze publicatie door ons een 
informatieverzoek ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zijn 
namelijk in het bezit van de bedrijfsgegevens, waaronder het houderijsysteem en het aantal en 
soort gehouden kippen, als ondernemers wettelijk verplicht zijn om door te geven en de overheid 
verplicht is te registeren. Merkwaardig genoeg kregen wij als antwoord op ons informatieverzoek 
van de RVO dat de cijfers die wij kregen alleen over legkippen gingen. Opfokhennen, ouderdieren 
en grootouderdieren van legkippen en vleeskuikenouderdieren leven volgens het antwoord van de 
RVO niet in een verrijkte kooi of koloniehuisvesting. Ze bestaan gewoonweg niet voor de RVO. 
 
Hoewel er in de grote Nederlandse supermarkten geen kooi-eieren meer in doosjes verkocht 
worden, maken eieren uit kooisystemen vandaag de dag nog steeds meer dan de helft van de EU-
productie uit, 53% van het totaal, met ongeveer 210,5 miljoen kippen. Omdat consumenten meer 
bewust worden gemaakt van het slechte welzijn als gevolg van dergelijke huisvesting worden kooi-
eieren steeds minder populair. 
 
 
 

 

 

8 www.zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-7.html  
9 www.zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-7.html 
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WETSGESCHIEDENIS KIPPEN IN KOOIEN  

 
 

 
 
 
Sinds de tweede helft van de vorige eeuw wordt reeds op Europees niveau gesproken over het 
verbeteren van het welzijn van legkippen die toen voornamelijk nog werden gehouden in 
legbatterijen. Wel beperkt dit zich tot legkippen die gehouden worden voor het leggen van eieren 
en vallen opfokhennen en (groot)ouderdieren van legkippen hier niet onder. Ook voor 
vleeskuikens komt er op Europees niveau meer aandacht voor hun welzijn, maar hierbij wordt 
geen specifieke aandacht besteed aan de eisen van welzijn voor het huisvesten van 
vleeskuikenouderdieren, die in kooien gehouden worden. 
 

● Reeds uit een mededeling van de Europese Commissie van 13 maart 1998, nr. 98/0092 
(CNS) inzake de bescherming van legkippen in diverse houderijsystemen, volgt dat 
legkippen in ieder geval de beschikking moeten hebben over voldoende bewegingsvrijheid 
alsmede over de mogelijkheid om eieren in een nest te leggen, te stofbaden, te scharrelen 
en bodempikken en op stok te gaan. Uit het hier geformuleerde uitgangspunt vloeit voort 
dat kippen in principe niet in kooien worden gehouden. De op dat moment bestaande 
typen kooien voor leghennen voldeden niet aan de genoemde eisen. 
 

● In 1999 is een Europese richtlijn10 vastgesteld waarin voorschriften zijn vastgelegd voor de 
huisvesting van leghennen. Gesteld is dat vanaf 1 januari 2012 er Europabreed, dus ook 
voor Nederland, geen leghennen meer in legbatterijen gehouden mogen worden en dat 

 

10 www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:203:0053:0057:NL:PDF   
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nieuwbouw van deze systemen vanaf 2003 is verboden. Aangepaste kooien zijn nog wel 
toegestaan. Eisen daarvoor zijn onder meer: tenminste 750 cm2 per kip waarvan 600 cm2 
bruikbare ruimte; een nest ("een aparte ruimte voor een individuele kip of een groep 
kippen, die geschikt is voor het leggen van eieren en waarin (…) de kippen niet in contact 
komen met draadgaas"), een met strooisel bedekte ruimte waar de kippen kunnen 
scharrelen en bodempikken ("strooisel: materiaal met een losse structuur waarin de kippen 
aan hun ethologische behoeften kunnen voldoen"); een geschikte zitstok met een lengte 
van tenminste 15 cm/kip. 
 

● In 2002 stuurt minister Brinkhorst van D66 zijn Beleidsnota dierenwelzijn en het 
Legkippenbesluit naar de Tweede Kamer. Brinkhorst geeft aan dat het houden van 
leghennen in kooien onaanvaardbaar is. Een (verrijkte) kooi biedt onvoldoende welzijn 
voor de legkippen (geen strooisel voor scharrelen, bodempikken en stofbaden/te weinig 
ruimte voor normaal bewegen en liggen). Het is daarom gewenst direct over te gaan van 
de legbatterij naar alternatieve systemen11. De ambitie van de nota is om binnen 10 tot 20 
jaar de houderij van dieren om te buigen in de richting van het perspectief van het 
soorteigen gedrag. Het houderijsysteem is daarbij aangepast aan het dier. Een aantal 
praktijken staat in Nederland al enige tijd ter discussie als welzijnsonvriendelijk. Het gaat 
hierbij onder andere om het lange-afstand-transport van levende dieren, de castratie van 
biggen, de handel in bepaalde soorten exoten, de kooi-systemen bij de konijnenhouderij en 
de legkippen en de honger en groei-problemen bij de vleeskuikenouderdieren. 
 

● Helaas werd het voorstel (inclusief verbod op verrijkte kooien) door de Tweede Kamer 
terugverwezen. De opvolger van minister Brinkhorst, de in 2002 aangetreden minister 
Veerman, schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de Europese richtlijn zou 
volgen en de verrijkte kooi wél zou toestaan12 13 14. 
 

● Op 19 mei 2004 is het Legkippenbesluit 2003 in werking getreden. In de Memorie van 
Toelichting staat dat hiermee vanaf 1 januari 2012 een einde komt aan het houden van 
kippen in kooien. Het besluit stelt in artikel 4 Legkippenbesluit (nu art. 2.70 Besluit houders 
van dieren) een aantal randvoorwaarden aan het houden van legkippen, waarvan de 
belangrijkste zijn dat de minimumruimte waarover de kippen moeten kunnen beschikken 
1111 cm2 per kip (dit is bijna 2 A4-tjes) betreft en de omvang van de strooiselvoorziening 
250 cm2 per kip. Alle eieren die zijn geproduceerd in huisvestingssystemen die aan de 
eisen van het besluit voldoen zullen als scharreleieren verhandeld mogen worden. 
 

● Maar Nederland heeft wel toegestaan dat er in Nederland nog kooisystemen worden 
toegepast die voldoen aan de absolute minimumnormen ter bescherming van legkippen, 
de zogenaamde verrijkte kooien, dit zijn aangepaste legbatterijkooien, als opgenomen in 
de Europese richtlijn. Deze richtlijn heeft alleen betrekking op het houden van legkippen, 
niet op het houden van opfokhennen en (groot)ouderdieren voor de legindustrie en ook 
niet op het houden van de zogenaamde vleeskippen. 

 

11 www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3akfpnl1zr#p1  
12 www.eerstekamer.nl/behandeling/20030610/brief_minister_van_landbouw/document3/f=/b23103.pdf  
13 www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/28968_regeling_van_deLegkippenbesluit    
14 www.zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28968-1-b2.pdf    
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● In 2006 wordt een motie van de PvdD aangenomen voor een verbod op kooien15. 
 

● In de Nota dierenwelzijn (2007) van minister Verburg belooft ze - vijf jaar na de belofte van 
minister Brinkhorst - dat 15 jaar later, in 2022 dus, dat gehouden dieren behoeften 
voortvloeiend uit hun natuurlijk gedrag kunnen uiten, natuurlijk daglicht krijgen, voldoende 
ruimte hebben en geen fysieke ingrepen ondergaan als gevolg van de wijze van het 
houden. Transport van slachtvee over lange afstand vindt niet meer plaats; het perspectief 
van het dier is leidend bij de inrichting van stallen en de bedrijfsvoering; integraal 
duurzame houderijsystemen zullen de norm zijn; de nieuwe stalsystemen dienen zo te zijn 
ontworpen dat ingrepen aan het dier als gevolg van het huisvestingsysteem, zoals het 
couperen van staarten, knippen van tanden of het snavelbehandelen, binnen 15 jaar in 
principe tot het verleden behoren. 
 

● In 2009 introduceerde Duitsland een minimumstandaard voor het houden van kippen: 
Kleingruppenhaltung (in het Nederlands: Koloniehuisvesting). Dit betreft een kooisysteem. 
Omdat de Duitse markt voor de Nederlandse pluimveehouderij de belangrijkste 
exportmarkt is, wordt hierbij aansluiting gezocht. Per 1 januari 2010 is dit het enige 
toegestane kooisysteem in Duitsland.  

 
● In 2009 vraagt de motie Cramer - Atsma (Kamerstuk 31 200 XIV, nr. 120) de regering om 

het houden van legkippen in verrijkte kooien te verbieden per 1-1-2017, en het houden 
van legkippen in kooien alleen nog toe te staan wanneer dit gebeurt volgens de normen 
van het Duitse systeem van de ‘Kleingruppenhaltung'16. 

 
● Later dat jaar volgt een motie om het verbod op de verrijkte kooi toch weer uit te stellen 

van 2017 naar 202117. Op 30 juni 2010 wordt dit vastgelegd in de Wijziging 
Legkippenbesluit18. Verrijkte kooisystemen mogen in Nederland tot 31 december 2020 
worden toegepast indien het systeem voor 18 april 2008 is gebouwd en voor 18 april 2010 
ook in gebruik is genomen. Voor koloniekooisystemen is op dit moment in Nederland geen 
einddatum vastgesteld, dus dit soort houderijsystemen mogen nog onbeperkt worden 
toegepast. Hierdoor zal de meerderheid van de kippen in Nederland die nu in kooien 
gehuisvest zijn, ook na 2020 nog in kooien gehouden worden. 

 
● Het Legkippenbesluit is per 1 januari 2012 opnieuw aangepast. Er wordt een artikel 4a 

toegevoegd met betrekking tot het houden van kippen in koloniekooihuisvesting. Hierbij 
zijn minimumnormen voor een nest- en strooiselruimte opgenomen, zodat er meer 
mogelijkheden zijn tot het uiten van soortspecifiek gedrag. 

 
  

 

15 www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-thieme-c-s-over-de-verrijkte-kooi  
16 www.zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-XIV-120.html   
17 
www.eerstekamer.nl/behandeling/20091203/motie_van_het_lid_atsma_cda_c_s_om/document3/f=/visoi
3pswmlc.pdf   
18 
www.eerstekamer.nl/behandeling/20100630/publicatie_besluit_van_30_juni/document3/f=/visogdojijt5.p
df 
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● Januari 2019 vindt er een debat over dieren in de veehouderij plaats. Landbouwminister 
Schouten wil een 'level playing field' en koloniekooien dus niet verbieden in Nederland en 
ook niet inzetten op een Europees verbod met het argument dat de markt zijn werk wel zal 
doen. Ze ontraadt twee moties van de PvdD hierover19 20. 

 
Ondanks deze aanpassingen in de regelgeving leeft er in Nederland heden ten dage nog steeds 
een aanzienlijk deel van alle kippen in kooisystemen. Nu ruim 20 jaar nadat de Europese Unie een 
verbod op legbatterijkooien heeft aangenomen, gedreven door de vraag van diervriendelijke 
consumenten en veranderende maatschappelijke verwachtingen, zou het passend zijn als 
Nederland, in navolging op een aantal andere Europese landen, in het geheel stopt met het 
houden van kippen in kooisystemen. Opvallend is dat Nederland voor 40% van de totale waarde 
binnen de EU van eier-export verantwoordelijk is. Dat is los van Nederlandse bedrijven als 
Interovo die buiten Nederland nog miljoenen kippen in kooien houden21. 
 
 

  

 

19 www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/85ef4e45-a353-44b6-bd78-41b95eb877d4    
20 www.pluimveeweb.nl/artikel/180836-schouten-vindt-verbod-op-koloniehuisvesting-te-ver-gaan/   
21 www.nu.nl/economie/4962641/nederland-grootste-exporteur-eieren-binnen-europese-unie.html  
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DIERENWELZIJN IN DE PRAKTIJK  

 
 
De welzijnsproblemen die werden geconstateerd bij kippen die gehouden werden in de inmiddels 
verboden legbatterijhuisvesting, werden veroorzaakt door de zeer beperkte ruimte in de kooi 
alsmede door het ontbreken van voorzieningen. Beide omstandigheden hadden tot gevolg dat 
legkippen voor hun welzijn essentiële gedragingen niet kunnen uitvoeren. Door de onmogelijkheid 
om een normaal bewegingspatroon te volgen, kwam veel botzwakte voor waardoor de dieren een 
groot risico liepen op botbreuken bij het vangen en transporteren. Destijds gaf de Europese 
commissie aan dat het niet voldoende is slechts de beschikbare oppervlakte per kip te vergroten 
omdat meer ruimte in een kale kooi leidt tot grotere agressiviteit. Gesteld werd dat het derhalve 
noodzakelijk is de kooi te verrijken zodat de kip een aantal essentiële behoeften kan bevredigen. 
De kooi moet de kip, aldus de mededeling van Europese Commissie, de gelegenheid bieden tot op 
stok gaan, eieren leggen in een nest, bodempikken, scharrelen en stofbaden. In de 
koloniehuisvesting is de oppervlakte per kip weliswaar groter, maar is er in de praktijk geen 
mogelijkheid tot bodempikken, scharrelen en stofbaden. Hierdoor komt er ook bij 
koloniehuisvesting veel botzwakte voor. Aangezien het vangen van de kippen uit de kooien aan de 
poten plaatsvindt, is er een onaanvaardbaar groot risico op botbreuken. 
 
 
 

 
Foto: Als kippen zich niet natuurlijk kunnen gaan gedragen kunnen zij zichzelf en andere kippen kaal pikken. 
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In 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het LEI (Landbouw 
Economisch Instituut) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de gevolgen van een verbod op 
kooihuisvesting in Nederland. In augustus 2007 is er een rapport uitgebracht met de titel ‘Verbod 
op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland, Een verkenning van de gevolgen’22. Hierbij is het 
welzijn van kippen in verrijkte kooien en koloniekooien weergegeven en met elkaar en met de 
traditionele legbatterijkooien vergeleken. Hieruit volgt de volgende samenvatting: 
 
“Verrijkte kooien zijn kooien waar ten opzichte van de legbatterij extra elementen zijn toegevoegd om 
hennen de gelegenheid te bieden hun soortspecifieke gedrag te kunnen uiten. Deze extra onderdelen 
zijn: ruimte, legnesten, zitstokken en strooisel. Geconcludeerd wordt echter dat ondanks de extra 
inrichtingselementen de verrijkte kooien met betrekking tot diergezondheid niet noemenswaardig 
verschillen van traditionele kooien. De koloniekooi is een ruimere versie van een verrijkte kooi.  

 
Er is geen aanwijzing geconstateerd om aan te nemen dat de gezondheid van de hennen in 
koloniekooien anders zal zijn dan in verrijkte kooien. Wel is de oppervlakte per dier is in de koloniekooi 
groter dan in verrijkte kooien (800 versus 750 cm2/dier), maar het is onduidelijk of dergelijke 
verschillen in ruimte per dier effect hebben op de technische resultaten en/of het gedrag van de dieren. 
Van Niekerk onderzocht hierbij 625 en 833 cm2 per dier en kon geen verschillen in resultaten aantonen. 
Het is ook de vraag of dit voor het dier duidelijk merkbare verschillen oplevert, omdat de effectief 
beschikbare ruimte per dier ook afhangt van de wijze van inrichten van het systeem. De effectief 
beschikbare ruimte per dier zal voor grote verrijkte kooien en koloniekooien niet veel verschillen. 
Daarbij zal in de praktijk een verrijkte kooi slechts weinig in hoogte schelen met een koloniekooi, omdat 
deze laatste alleen aan de buitenzijde 60 cm hoogte heeft, maar in het midden circa 50 cm. Gemiddeld 
is het systeem dus 55 cm hoog. Verrijkte kooien moeten minimaal 80% van de beschikbare ruimte op 
een hoogte van 45 cm hebben en zullen vooral bij grotere units gemiddeld tussen de 45 en 50 cm 
uitkomen. Het onderzoek van Dawkins uit 1985, biedt geen duidelijke aanwijzingen voor een beter 
welzijn in kooien die boven 45-50 cm uit komen en in het EFSA-rapport wordt dan ook geconcludeerd 
dat het vergroten van de horizontale ruimte voor hennen belangrijker is dan het verhogen van de kooi 
(EFSA, 2005)23. 

 
Met betrekking tot zowel de strooiselvoorziening als de nestruimte biedt de koloniekooi minimaal 90 
cm2 per hen aan. Voor verrijkte kooien worden geen specifieke maten aangegeven. Bij gelijke 
uitvoering van de voorzieningen is het niet te verwachten dat er verschillen zijn in stofbadgedrag en 
scharrelmogelijkheden tussen koloniekooien en verrijkte kooien en uit de praktijk blijkt dat bij de 
meeste uitvoeringen van verrijkte kooisystemen het legnest vergelijkbaar of groter is dan bij de 
koloniekooi. Wat betreft de zitstoklengte per dier zijn er geen verschillen tussen koloniekooien en 
verrijkte kooien. Wel is het in de koloniekooi verplicht om zitstokken op minimaal twee verschillende 
hoogten te verstrekken. De vraag is in het onderzoek gesteld of dit een daadwerkelijke verbetering van 
het systeem is. Laaggeplaatste zitstokken biedt de hennen wel de mogelijkheid om op stok te gaan, 
maar voorkomt dat de hennen elkaar kunnen bevuilen met mest. Ook is de kans op cloacapikkerij nihil. 
Een verhoogde stok zal, afhankelijk van de hoogte, een verhoging van dit risico opleveren (EFSA, 2005). 
Ook zal een verhoogde zitstok eerder een obstakel vormen waaraan hennen zich bezeren of dat hun 
bewegingsmogelijkheden beperkt. Een voordeel van een hoog opgestelde zitstok kan zijn dat de 
hennen die erop zitten niet gestoord worden door andere hennen. Dit is echter pas het geval bij 
zitstokken die minimaal zo'n 40 cm hoog opgesteld zijn, wat ook in de koloniekooi onmogelijk is. De 
striktere regels voor zitstokken in de koloniekooien levert niet per se een verbetering van het welzijn 
van de hennen op.” 

 

22 https://edepot.wur.nl/29170  
23 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2005.197  
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat de koloniekooi in de praktijk vrijwel vergelijkbaar is met de 
verrijkte kooi, waardoor significante verschillen in welzijnsniveau voor de hennen er niet zijn. De 
koloniekooi biedt meer ruimte per dier en enkele centimeters meer verticale ruimte. Of de dieren 
hier in de praktijk iets van zullen merken is mede afhankelijk van de verdere inrichting van het 
systeem. De verhoogde zitstokken in de koloniehuisvesting kunnen daarbij zowel positief als 
negatief werken. Verder is de minimale afmeting van de verplichte nest- en strooiselruimte alleen 
voor de koloniekooi wettelijk vastgelegd. 
 
In de praktijk is echter gebleken dat zowel bij de koloniekooien als bij de verrijkte kooien juist het 
matje in het legnest en de strooiselvoorziening ontbreken.  
 
Aangezien de uitvoering van de koloniekooi en de verrijkte kooi nauwelijks van elkaar verschillen 
en het welzijn van de leghen vergelijkbaar is, is het niet houdbaar het verbod enkel te laten gelden 
voor het houden van leghennen in verrijkte kooisystemen en het huisvesten van leghennen in 
koloniekooien nog voor onbepaalde tijd toe te staan. 
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KOOISYSTEMEN IN NEDERLAND 

KOOIHUISVESTING BIJ LEG- EN OPFOKHENNEN, (GROOT)OUDERDIEREN VAN 
LEGHENNEN EN (GROOT)OUDERDIEREN VAN VLEESKUIKENS 

 
 
Naast legkippen leven ook opfokhennen (dit zijn de opgroeiende legkippen), ouderdieren van de 
legkippen (dit zijn kippen die de broedeieren met toekomstige legkippen leggen) en 
grootouderdieren (dit zijn kippen die de eieren met de toekomstige ouderdieren leggen) in kooien.  
Hoewel de vleeskuikens in hun korte leven niet gehuisvest mogen worden in een kooi, is het 
wettelijk wel toegestaan de ouderdieren (de hennen en hanen) van de vleeskuikens en de 
grootouderdieren in kooien te huisvesten. Dit levert een extra welzijnsprobleem op omdat er geen 
enkele mogelijkheid voor de hen is om aan het geweld van de haan te ontkomen.  
 

KOOIHUISVESTING BIJ LEG- EN OPFOKHENNEN 

Opfokhennen zijn de opgroeiende legkippen tot ze de leeftijd van 17 weken hebben bereikt. Op 
een leeftijd vanaf 17 weken worden ze verplaatst naar een legkippenstal voor de productie van 
eieren. Het stalsysteem waarin de hennen gehouden zullen gaan worden vanaf de leeftijd van 17 
weken, sluit aan op het huisvestingssysteem waarin zij als kuiken worden opgefokt. Indien de 
hennen dus gehuisvest zullen gaan worden in een kooisysteem, dan zullen zij als kuiken ook in een 
kooisysteem gehuisvest worden om zo al te wennen aan dit systeem. Toekomstige kooikippen 
zullen dus opgefokt worden in kooihuisvestingssystemen.  
 
Legkippen zijn de hennen die vanaf een leeftijd vanaf 17 weken worden gehouden voor de 
productie van eieren. Na gemiddeld 80 tot 100 weken worden de legkippen afgevoerd voor de 
slacht en komt er een nieuw koppel jonge legkippen in de stal. 
 
Wettelijke eisen 
Uit de van toepassing zijnde milieuregelgeving blijkt dat er voor opfokhennen nog 
huisvestingssystemen beschikbaar zijn die aangeduid worden als ‘batterijhuisvesting’. Onzes 
inziens passen deze batterijhuisvestingssystemen voor het houden van opfokhennen niet binnen 
de minimale huisvestingseisen, zoals gesteld in het Besluit houders van dieren en hoe het gesteld 
is met het welzijn van deze dieren.  Ook wordt er in het kader van milieu een huisvestingssysteem 
vermeld waarbij sprake is van koloniehuisvesting. Voor leghennen zijn er in het Besluit houders 
van dieren onder paragraaf 6.2, het houden van legkippen voor de productie, specifieke 
huisvestings- en verzorgingsnormen opgenomen. In het Besluit houders van dieren worden de 
opfokhennen van legkippen niet apart vermeld, maar de huisvestings- en verzorgingsnormen die 
van toepassing zijn op legkippen, zijn ook van toepassing op de opfokhennen. 
 
Aanwezigheid van strooisel | Artikel 2.66 Besluit houders van dieren  
Strooisel wordt omschreven als: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal 
met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen. 
 
In de praktijk: strooisel is niet aanwezig. Wel is er in elke kooi een glad matje, zonder strooisel. 
Ook op de reclamefoto’s van bedrijven met koloniehuisvesting zijn enkel foto’s van kippen in 
kooien op kale matjes te zien en is van strooisel geen sprake, zie www.strijbosagro.nl/pluimvee. 
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Foto: In elke kooi is enkel een glad matje, zonder strooisel. 
 
 
Aanwezigheid van een nest | Artikel 2.66 Besluit houders van dieren 
Nest wordt omschreven als: afgescheiden ruimte voor een individuele legkip of een groep 
legkippen die geschikt is voor het leggen van eieren en waarin een legkip niet in contact kan 
komen met bodembestanddelen die bestaan uit draadgaas. 
 
In de praktijk: er bevindt zich een met rode flappen afgeschermde ruimte in de kooi, maar de 
bodem bestaat uit draadgaas. 
 

 

 
Foto: De kale draadgaasbodem achter de rode flappen wordt in het jargon een ‘nest’ genoemd.  
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Geluid | Artikel 2.73 lid 1 Besluit houders van dieren 
Het geluidsniveau wordt zo laag mogelijk gehouden. Onder andere de werking van 
ventilatietoestellen veroorzaakt zo weinig mogelijk lawaai. 
 
In de praktijk: als de ventilatoren in grote stallen zich in de voor- of achtergevel bevinden, is het 
bijbehorende geluidsniveau in het gedeelte nabij de ventilatoren zodanig dat je elkaar niet kan 
verstaan. 
 
Geen ontsnappingsmogelijkheid uit het huisvestingssysteem | Artikel 2.73 lid 2 Besluit houders 
van dieren 

In de praktijk: bij het verwijderen van dode kippen komt het voor dat een andere kip uit de kooi 
ontsnapt. Deze kip komt dan los in de stal terecht. Hier gaat men niet snel achteraan jagen 
waardoor de kip los in de stal terecht komt. In veel gevallen zal de kip dan overlijden aan honger 
en dorst als gevolg van het gebrek aan voer en water. Willekeurige terugplaatsing als het al lukt de 
kippen te vangen leidt tot angst, stress en verwondingen. Dit verklaart de kippen onder de 
stellingen die in verregaande staat van ontbinding waren, zie foto. Wordt zo’n ontsnapte kip toch 
weer gevangen, dan zal deze teruggezet moeten worden in de kooi waar ze uitkomt. 
Terugplaatsing in een willekeurige kooi bij vreemde kippen zal tot territoriale gevechten en 
verwondingen leiden. 
 
 

 
Foto: Ontsnapte kippen uit kooien. In veel gevallen zullen deze kippen overlijden. 



 

 18 

 
Foto: Kip op de vloer van de stal onder de kooihuisvesting. Ontsnapt uit een kooi en overleden vanwege 
gebrek aan water en voedsel. 
 
 
Dagelijkse inspectie | Artikel 2.74 Besluit houders van dieren 
Dagelijks moeten de kooien geïnspecteerd worden en de dode kippen verwijderd worden. 
 
In de praktijk: achter de flapjes van de legplekken wordt niet dagelijks gekeken zo blijkt uit het 
grote aantal vergane kippen die in de legnesten worden aangetroffen. Zieke dieren trekken zich 
terug, waar mogelijk in de meer donkere legnesten. Gaan daar dood en blijven daar langer liggen 
en de andere kippen komen op ze staan om een ei te leggen, zie foto’s. Dit komt de hygiëne, 
risico’s voor dierziekten en voedselveiligheid niet ten goede. 
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Foto’s: Dode kippen in legnesten die niet bij de dagelijkse inspectie verwijderd zijn. 
 
 
Aangezien deze huisvestingseisen uit het Besluit houders van dieren ook van toepassing zijn op de 
opfokhennen, ouderdieren en grootouderdieren, wordt verondersteld dat de problematiek die 
speelt in de praktijk bij leghennen, evenzo zal plaatsvinden bij opfokhennen en ouderdieren. 
Uit de van toepassing zijnde milieuregelgeving blijkt dat er voor legkippen vanaf 18 weken nog 
huisvestingssystemen beschikbaar zijn die aangeduid worden als ‘batterijhuisvesting’. Onzes 
inziens passen deze batterijhuisvestingssystemen voor het houden van legkippen niet binnen de 
minimale huisvestingseisen, zoals gesteld in het Besluit houders van dieren en hoe het gesteld is 
met het welzijn van deze dieren. Ook wordt er in het kader van milieu een huisvestingssysteem 
vermeld waarbij verrijkte kooien worden toegepast en een systeem waarbij sprake is van 
koloniehuisvesting. 
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KOOIHUISVESTING BIJ (GROOT)OUDERDIEREN VAN LEGHENNEN 

Ouderdieren van leghennen zijn hanen en hennen van legrassen die zorgen voor de bevruchte 
eieren met de toekomstige legkippen. Deze eieren worden vervolgens uitgebroed in broederijen 
en de hennen die hieruit geboren worden, worden na de opfokperiode ingezet om eieren te 
produceren. Grootouderdieren van leghennen zijn hanen en hennen van legrassen die zorgen voor 
de bevruchte eieren met de toekomstige ouderdieren van legkippen.   
 
Wettelijke eisen 
Voor grootouder- en ouderdieren (zowel hanen als hennen) van legkippen zijn in het Besluit 
houders van dieren geen specifieke huisvestings- en verzorgingsnormen opgenomen. Daar waar 
voor vleeskuikenouderdieren wel een aparte paragraaf is opgesteld (paragraaf 6.1a), ontbreekt 
deze dus voor de ouderdieren van legkippen. Nu specifieke huisvestingseisen voor ouderdieren 
lijken te ontbreken, zal teruggevallen moeten worden op de algemene huisvestingsvereisten als 
opgenomen in art. 1.6 en 1.8 van het Besluit houders van dieren. Hierin is onder meer opgenomen 
dat de bewegingsvrijheid van een dier niet op zodanige wijze wordt beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht en dat een dier voldoende ruimte wordt gelaten voor 
zijn fysiologische en ethologische behoeften. Een minimale afmeting of materiaalgebruik van het 
dierenverblijf voor het houden van ouderdieren ontbreekt. 
 
Uit de van toepassing zijnde milieuregelgeving volgt dat daar geen onderscheid gemaakt is in het 
huisvestingssysteem voor het houden van legkippen voor de productie van consumptie eieren en 
voor legkippen voor de productie van broedeieren (de ouderdieren). Hieruit volgt dat er ook voor 
de grootouder- en ouderdieren dus nog huisvestingssystemen beschikbaar zijn die aangeduid 
worden als ‘batterijhuisvesting’, verrijkte kooien en koloniehuisvesting.  
 
Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat deze systemen ook van toepassing zijn op het houden 
van ouderdieren van legrassen en in de praktijk blijken de ouderdieren ook daadwerkelijk 
gehouden te worden in deze systemen. 
 
Met het welzijn van de hanen en de hennen in kooihuisvesting is het slecht gesteld. De controle 
van de NVWA op het welzijn van kippen in kooihuisvesting is ver onder de maat. Ook de 
huisvesting van ouderdieren van legkippen in batterijhuisvestingssystemen passen onzes inziens 
niet binnen de minimale eisen van welzijn, zoals gesteld in het Besluit houders van dieren.  
 
 

 
Foto: Jonge ouderdieren van legkippen in kooihuisvesting.  
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KOOIHUISVESTING BIJ (GROOT)OUDERDIEREN VAN VLEESKUIKENS  

Vleeskuikens zijn kuikens (hen en haan) die voor de productie van vlees gehouden worden. Zij 
worden niet in kooien gehouden maar in grondhuisvestingssystemen. De ouderdieren van 
vleeskuikens zijn hanen en hennen van vleesrassen die zorgen voor de bevruchte eieren met de 
toekomstige vleeskuikens. Deze ouderdieren worden ook in kooien gehouden. De eieren hiervan 
worden vervolgens uitgebroed in broederijen. Omdat de ouderdieren gemakkelijk te vet en te 
zwaar worden om zich nog te kunnen voortplanten krijgen zij vooral tijdens het opgroeien beperkt 
voedsel.  Ouderdieren van vleeskuikens lijden daardoor honger. Door de onnatuurlijke 
omstandigheden vertonen hanen geen baltsgedrag. De hennen hebben daardoor geen interesse in 
de hanen. Dit leidt tot ruw paargedrag van de hanen, ook omdat de hanen zwaar zijn. De hennen 
krijgen daardoor chronische stress, angst en kunnen verwond raken. In de kooi is er geen enkele 
mogelijkheid voor de hen om dit geweld te ontvluchten. 
 
Wettelijke eisen 
Uit art. 2.65d van het Besluit houders van dieren volgt dat er kooisystemen zijn voor ouderdieren 
van vleeskuikens. Hiervoor geldt een minimaal leefoppervlak van minimaal 1.300 cm2 per 
ouderdier met een hoogte van minimaal 70 cm boven het vloeroppervlak, en de totale 
beschikbare vloeroppervlakte van de kooi, dient ten minste 2.850 cm2 te zijn. Onderzocht dient te 
worden of dit in de praktijk ook toegepast wordt en hoe het gesteld is met het welzijn van de 
hanen en hennen in de kooien nu ze elkaar niet tot nauwelijks kunnen ontlopen.  
Indien het eindgewicht van de hen behorende tot het koppel ouderdieren niet meer is dan 2,4 
kilo, dan wordt een leefoppervlak van 1.200 cm2 per ouderdier voldoende geacht. Voor een dier 
dat wordt opgefokt om te worden gehouden als ouderdier, moet het vloeroppervlakte ten minste 
666 cm2 per dier zijn. 
 
In art. 2.65d lid 5 van het Besluit houders van dieren staat vermeld dat een koppel ouderdieren 
waarvan de hen een eind gewicht heeft van ten hoogste 2,4 kilo, permanent moet beschikken 
over luzerne, snijmaissilage of daarmee vergelijkbaar ruwvoer. Hieruit volgt dat ouderdieren 
waarvan de hen een eindgewicht heeft van boven de 2,4 kilo, niet permanent de beschikking 
hoeven te hebben over luzerne, snijmaissilage of daarmee vergelijkbaar ruwvoer. 
Vleeskuikenouderdieren krijgen beperkt voedsel om niet te snel een zwaar overgewicht te krijgen. 
 
Verder is het ook bij kooihuisvesting van ouderdieren van vleeskuikens verplicht een legnest en 
een strooiselruimte aanwezig te hebben in de kooi en dient het ouderdier over een hoogte van 70 
cm vanaf het vloeroppervlak te beschikken. Het vloeroppervlak is horizontaal en is dicht of bestaat 
uit roosters van hout of kunststof, niet zijnde draadroosters. Op de site van Kip in Nederland, 
opgesteld door NEPLUVI, de Nederlandse vereniging van pluimveevlees producerende bedrijven, 
is informatie opgenomen over onder andere de fok- en vermeerderingsbedrijven behorende bij de 
vleeskuikensector. Hieruit volgt dat er in Nederland ook fok- en vleeskuikenouderdieren gehouden 
worden in kooihuisvestingssystemen24. 
 
  

 

24 www.kipinnederland.nl/over-de-vleeskuikensector/de-keten-ontrafeld/fok-en-vermeerderingsbedrijven  
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NIET-WETTELIJK 

Naast het feit dat wettelijke eisen niet altijd worden nageleefd, zijn er ook praktijksituaties 
waarvoor geen wet- en regelgeving is opgenomen, maar waarbij het welzijn van de gehouden 
dieren wel in het geding is. 
 
Kooihuisvesting voor export kuikens 
Een groot deel van de in Nederland geboren kuikens gaan op transport naar het buitenland en 
worden daar gehuisvest in kooisystemen die bij ons verboden zijn. 
 
Nuchter naar de slacht en transport  
Voordat de legkippen naar de slacht gaan krijgen ze geen eten25, zodat er geen volle darmen en 
volle kroppen verwerkt moeten worden bij het slachthuis. Legkippen afkomstig uit kooihuisvesting 
worden vaak op transport naar (goedkope) slachthuizen in Polen vervoerd. De transporten zijn erg 
lang. Zie het rapport van de Dierenbescherming26. 
 
Meer opfokhennen in de stal dan toegestaan 
Vanwege de hoge uitval onder de opfokhennen, worden er in de praktijk meer dieren opgelegd 
dan er vergund zijn in de stal. Daarbij zullen er in het begin meer kuikens gehuisvest zijn, dan 
toegestaan als ze allemaal in leven zouden blijven. Indien de uitval lager is dan gecalculeerd, zal er 
niet voldaan worden aan het minimaal vereiste leefoppervlak per dier. 
 
Hanen in kooisystemen 
De leefhoogte in kooisystemen is echter dusdanig laag dat er getwijfeld kan worden of de haan 
nog wel voldoende op een natuurlijke wijze uiting kan geven aan zijn fysiologische behoefte, dus 
de hen te treden, zonder daarbij hinder of letsel op te lopen. Onduidelijk is of de hen zich 
voldoende terug kan trekken van de aanwezigheid van de hanen en of de hanen niet onderling 
gaan vechten zonder zich voldoende terug te kunnen trekken. 
 
 

 
Foto: De witte hennen en de bruine haan zijn ouderdieren van legkippen. 
 

 

25 www.boerderij.nl/Pluimveehouderij/Achtergrond/2015/7/Aandacht-nuchtertijd-kippen-moet-omhoog-
2267415W  
26 www.dierenbescherming.nl/transport-uitgelegde-hennen  
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Temperatuur in de stal bij legkippen niet overal gelijk 
Bij grote stallen waarbij de ventilatoren zich aan de voor- of achtergevel van de stal bevinden, is 
de temperatuur in de stal niet overal gelijk. Op ongeveer 2/3 vanaf de ventilatoren gerekend is de 
temperatuur onaangenaam hoog. Kippen in kooien kunnen hier niet aan ontsnappen. 
 
Verhoogd risico op botbreuken tijdens vangen 
Uit onderzoek is gebleken dat de botten van kippen die in kooien gehouden worden, brozer zijn 
dan van kippen die zich wel vrij kunnen bewegen. Hierdoor komt er ook bij koloniehuisvesting veel 
botzwakte voor. Aangezien het vangen van de kippen voornamelijk aan de poten plaatsvindt, is er 
een onaanvaardbaar groot risico op botbreuken.  
 
 

 
Foto: Het vangen van de kippen wordt voornamelijk op een ruwe manier aan de poten gedaan. 
 

 
Foto: Dode kippen op de vloer en in tonnen die doodgegaan zijn door het ruwe vangen. 
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Dode en achtergebleven kippen na het vangen 
Tijdens het vangen van de kippen voor de slacht gaan er veel kippen dood door het ruwe vangen, 
de angst en de stress. Ook zijn er altijd kippen die niet gevangen worden en achterblijven. Deze 
kippen worden alsnog opgeruimd tijdens het schoonmaken van de stallen. De wijze waarop deze 
dieren doodgaan is per bedrijf verschillend. Ze kunnen actief gevangen en gedood worden, of ze 
sterven van honger en dorst omdat voer- en watersystemen uitgezet worden, komen tussen de 
schoonmaak machines of sterven door het eten van muizengif. Dit komt echter niet alleen voor bij 
kooihuisvesting maar is vaste praktijk bij het vangen van de kippen voor de slacht bij elk 
huisvestingssysteem. 
 
 

 
Foto: Achtergebleven kip die weggedoken zit op de vloer van de stal onder de kooihuisvestingsystemen 
naast een kip die overleden is tijdens het vangen. 
 
 
Snavelkappen 
Per 1 september 2018 is het niet langer toegestaan de snavel bij kippen in te korten. Deze ingreep 
werd destijds uitgevoerd om het verwonden van kippen onderling te beperken. Indien men echter 
de huisvestingssystemen niet aanpast, zal het verwonden van elkaar, nu de snavel niet meer 
ingekort wordt, toenemen. In de kooien kunnen de kippen elkaar niet ontlopen en is er bovendien 
geen afleiding. Ook als er enige afleiding toegevoegd wordt aan de kooi, blijft het feit aanwezig dat 
de dieren elkaar niet uit de weg kunnen gaan, zeker niet als één van de kippen een verwonding 
oploopt. Dit lokt nu eenmaal nog meer pikgedrag bij soortgenoten uit. Voor ouderdieren van 
leghennen, (groot)ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens en eendagskuikens van kippen 
bestemd voor de export geldt een vrijstelling van het verbod op de snavelbehandeling tot 1 
september 2023. Ook is er een vrijstelling op het verbod op de snavelbehandeling voor pluimvee 
dat wordt gehouden in verandastallen tot 1 januari 202727. Verandastallen is een kooisysteem met 
geïntegreerde plastic voerpannen waar de kippen in groepen van 1500 dieren in kooien worden 
gehuisvest. 

 

27 www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/verboden-
ingrepen/pluimvee-zonder-verboden-ingrepen-houden  
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Foto: Slecht gekapte snavel bij ouderdier legkip. 
 
 
Handhaving 
Aangezien de koloniekooien voor legkippen standaard met draadgaas in de legnesten gebouwd 
worden en er bij geen enkele bezochte pluimveehouder het wettelijk verplicht gestelde strooisel is 
aangetroffen in de kooien, kan men zich afvragen hoe de NVWA op deze aspecten gecontroleerd 
heeft en of de NVWA hierin niet ernstig tekortgeschoten is als het gaat om het handhaven op het 
welzijn van legkippen in kooihuisvesting. 
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Duitsland en andere landen en staten met totaal kooiverbod voor kippen 
Een belangrijke reden om het houden van kippen in koloniekooien toe te staan, was om aan te 
sluiten bij het Duitse systeem, omdat Duitsland economisch een belangrijke handelspartner is voor 
de afzet van eieren28. Duitsland heeft echter het houden van legkippen in kooien per 1 januari 
2025 verboden29. Aansluitend op de eerdere argumentatie om vanwege economische belangen 
aan te sluiten bij Duitsland en het daar toegepaste kooisysteem ook in Nederland toe te staan, 
past het om ook nu aan te sluiten bij Duitsland en het houden van kippen in kooien ook in 
Nederland niet meer toe te staan. Ook in landen als Zwitserland, Wallonië, Oostenrijk, Tsjechië, 
Australië en de staten Washington, Oregon en California van de USA is er al of komt er binnen 
afzienbare tijd een totaalverbod op het houden van kippen in kooien. 
 
 

 
 

SCHAALVERGROTING PLUIMVEEHOUDERIJBEDRIJVEN 

Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat het aantal pluimveebedrijven gestaag daalt, terwijl 
het aantal opgesloten kippen relatief stabiel is. Er is dus sprake van een nog steeds verdergaande 
schaalvergroting en intensivering in de pluimveehouderij. 
 
 

Aantal vleeskippen en legkippen t.o.v. pluimveebedrijven 

Jaar Pluimveebedrijven Vleeskippen Legkippen 

2007 2.686 43.351.898 41.224.835 

2012 2.141 43.846.343 42.846.343 

2018 1.638 41.789.096 45.452.910 

 

28 www.zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-161.html#d255e311  
29 www.pluimveeweb.nl/artikel/157200-duitsland-verbiedt-kooihuisvesting-leghennen-in-2025  



 

 27 

DE MARKT 

 
 
Door de Nederlandse supermarktketens worden in principe geen losse kooi-eieren meer verkocht. 
Kooi-eieren worden vooral als ingrediënt verwerkt in etenswaren, zoals bakkerijproducten, pasta 
en sauzen, maar ook in bijvoorbeeld shampoo en lijm. Een deel van de Nederlandse kooi-eieren 
wordt geëxporteerd naar het buitenland, waaronder Duitsland. Nederlandse kooi-eieren worden 
echter ook nog steeds verkocht aan de horeca, (buurt)winkels, marktkramers, en via de eigen ‘ei-
drive-ins' van kooikippenhouders. 
 
Volgens de Rabobank biedt de stijgende vraag naar kooivrije eieren in de Europese Unie 
Nederland een concurrentievoordeel omdat wij deze kunnen leveren in tegenstelling tot 
concurrerende landen zoals Polen, waar 90% van de hennen in verrijkte kooien zit30. ABN Amro 
verwacht dat veel Nederlandse leghennenhouders met scharrel, verrijkte kooi of 
koloniehuisvesting de komende jaren stoppen met hun bedrijf of omschakelen naar lucratievere 
huisvestingssystemen als vrije uitloop of biologisch of nieuwe concepten31. 
 
Veel afnemers van eieren stoppen of zijn gestopt met het gebruiken van kooi-eieren in hun 
producten. Zoals Nestlé, Danone en Unilever.32 33 34 35 Ook liggen eieren uit kooien in verschillende 
landen al niet meer in de grote supermarkten. Frankrijk wil de verkoop van kooi-eieren in 
supermarkten vanaf 2022 verbieden36. In Spanje wil de Spaanse dierenpartij, in navolging van 
Frankrijk, ook een verbod op kooi-eieren in supermarkten37. 

 
 

 
 

30 www.pluimveeweb.nl/artikel/170907-stijgende-vraag-naar-kooivrij-ei-biedt-concurrentievoordeel  
31 www.pluimveeweb.nl/artikel/227355-veel-leghennenhouders-schakelen-om-de-komende-
jaren/?tid=TIDP250637X42C958ED19914C58BFEE36E6396D3404YI5&utm_campaign=2019_PW_Nieuwsbri
ef_wk49&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20191203_PW_NB  
32 www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/nestle-stopt-het-gebruik-kooi-eieren  
33 www.app.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/03/23/danone-doet-kooi-ei-in-de-ban    
34 www.telegraaf.nl/financieel/1750524/unilever-doet-kooi-eieren-in-de-ban    
35 www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eieren-uit-legbatterij-taboe-in-calve-saus~bf8005ad  
36 www.pluimveeweb.nl/artikel/169362-verkoop-kooi-ei-in-franse-supermarkt-vanaf-2022-verboden  
37 www.pluimveeweb.nl/artikel/169198-spaanse-dierenpartij-wil-einde-aan-kooi-eieren-in-spanje  
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Eigenlijk zegt minister Schouten ook dat de 'productie' van kooi-eieren een aflopende zaak is en de 
markt zijn werk doet bij een einde aan de koloniekooien. Zo gaf ze als reactie op een motie van de 
PvdD op 24 januari 2019 om koloniehuisvesting te verbieden in Nederland: "In Nederland worden 
de verrijkte kooien uit gefaseerd en die zijn vanaf 2021 ook niet meer toegestaan. Vanuit het 
oogpunt van een level playing field ga ik nu niet op een verbod op koloniekooien inzetten. De 
markt doet hierbij ook al zijn werk. Er zijn ook steeds minder afnemers voor kooi-eieren. Dus ik 
ontraad deze motie.”38 
 
Toch zou het een vergissing en onrecht zijn om het einde van koloniekooien aan marktwerking 
over te laten. Houderijsystemen die voor dieren aantoonbaar schadelijk zijn, dienen verboden te 
worden vanwege die aantasting van het dierenwelzijn, en wel zo snel mogelijk. Het zou 
onrechtvaardig zijn om de dieren aan een dergelijk systeem te blijven blootstellen totdat dat 
systeem zijn economische relevantie verliest. 

 

38 https://www.pluimveeweb.nl/artikel/180836-schouten-vindt-verbod-op-koloniehuisvesting-te-
ver-gaan/ 
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CONCLUSIE  

 

• De (economische) reden om koloniehuisvesting in Nederland toe te staan om aan te sluiten 
bij Duitsland, vervalt per 1 januari 2025 omdat vanaf dat moment in Duitsland geen kippen 
meer in koloniekooien gehouden mogen worden. 

• Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van een kip in de koloniekooi niet beter is dan in de 
legbatterij en dan in de verrijkte kooi die per 1 januari 2021 verboden wordt. 

• De motivatie dat koloniehuisvestingskooien aan de ethologische behoeften van kippen 
voldoen dankzij de aanwezigheid van een gedeelte met strooisel en een nest waarvan de 
bodem niet van draadgaas is, betreft enkel een welzijnsomschrijving op papier. In de 
praktijk is dit niet hygiënisch en niet haalbaar vanwege het grote aantal kooien per bedrijf. 

• De wettelijke minimale eisen worden in de praktijk vaak niet nageleefd en voor sommige 
diercategorieën ontbreken specifieke regels omtrent huisvesting en welzijn. Het is 
onacceptabel dat er voor deze kippen geen regelgeving hierover is. 

• Niet alleen legkippen zitten in kooien gehuisvest, maar ook de opfokhennen, de ouder- en 
grootouderdieren van legkippen en de ouderdieren van vleeskuikens. 

• Volgens de cijfers in de brief van 4 oktober van de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit als antwoord op Kamervragen zijn er na het verbod van de verrijkte kooi 
dat ingaat op 1 januari 2021 nog altijd 3.750.000 kippen die in kooien moeten leven. Dat is 
de meerderheid van de kippen die nu gedwongen in kooien moeten leven. 
Hoogstwaarschijnlijk niet meegerekend hierin zijn de ouderdieren, opfokhennen en 
ouderdieren van vleeskuikens. Al deze kippen zijn gedwongen te leven in vergelijkbare 
omstandigheden als in die van de verrijkte kooi. 

• Dat er kuikens in Nederland worden uitgebroed en geëxporteerd naar het buitenland waar 
zij in kooisystemen worden gehouden die hier verboden zijn, is een onwenselijke situatie. 

• Nederlandse banken en toeleveranciers spelen een grote rol in het buitenland, zij zouden 
geen kooisystemen meer moeten exporteren of financieren. Ook Nederlandse bedrijven 
als Interovo opereren in het buitenland nog met vele kooisystemen. Dit zijn onwenselijke 
situaties. 
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De indieners van dit rapport ‘Decennium na legbatterijverbod nog steeds miljoenen kippen in 
kooien. Nederland koploper dierenwelzijn in Europa?’, de dierenbelangenorganisaties Rechten 
voor al wat leeft, Diervriendelijk Nederland en Animal Rights vragen u, Kamerleden, met klem om 
de situatie voor deze miljoenen lijdende dieren zo snel mogelijk te veranderen. Stappen hiertoe 
die op korte termijn te zetten zijn: 
 

1. Een totaalverbod op de zogenaamde koloniehuisvesting voor kippen. 
- Hiermee komt Nederland in lijn met Duitsland, Zwitserland, Wallonië, Oostenrijk, 

Tsjechië, Washington, Oregon, California en Australië. 
- De koloniekooien voldoen op geen enkele wijze aan de ethologische behoeften van 

kippen. 
- De minimale 'welzijnsmaatregelen' die verplicht zijn bij koloniekooien zijn in de 

praktijk niet ingevoerd. 
- Vast staat dat vanuit dierenwelzijnsoogpunt de koloniehuisvesting vergelijkbaar is 

met en niet beter is dan de verrijkte kooien. Zeker aangezien de minimale 
opgelegde regels en welzijnsverbeteringen niet eens nageleefd worden en daar ook 
geen handhaving op plaats vindt. 

- Kippen zijn dieren die recht hebben op een leven dat past en aansluit bij hun aard 
en wezen. 

2. Alle kooihuisvesting voor kippen, inclusief opfokhennen, ouderdieren en grootouderdieren 
van zowel legkippen als vleeskuikens dient verboden te worden. 

3. Eieren, kuikens en vlees van dieren die in het buitenland in kooien hebben gezeten niet 
meer op de Nederlandse markt toelaten. 

4. Kuikens op Nederlandse broederijen mogen alleen nog geëxporteerd worden indien zij 
naar kooivrije systemen gaan. 

5. Grootouder- en ouderdieren van legkippen zijn nu niet opgenomen in het Besluit houders 
van dieren. Dit moet alsnog gebeuren inclusief strenge minimale eisen voor leefruimte, 
enzovoorts. 
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De bevindingen en conclusies van deze publicatie worden 
ondersteund door de Open Wing Alliance, een wereldwijd 

samenwerkingsverband van dierenbelangenorganisaties die 
vanwege welzijnsaspecten zich wereldwijd inspannen om 

kooisystemen voor het houden van kippen te beëindigen. In de 
white paper ‘The Case for Cage Free Legislation’39, een rapport 
opgesteld door dierenbelangenorganisaties van de Open Wing 

Alliance uit meer dan 25 Europese landen, worden 
wetenschappelijk aangetoonde argumenten opgesomd om alle 

kooien voor legkippen te verbieden. Ook het rapport 
‘Optimising Laying Hen Welfare in Cage Free Systems’ van de 

Eurogroup for Animals benoemt de noodzaak van een verbod 
op het houden van leghennen in kooien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

39 www.diervriendelijk.nl/wp-content/uploads/2020/01/OWA-The-Case-for-Cage-Free-Legislation.pdf  
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BIJLAGEN 

DE AANGEHAALDE WET- EN REGELGEVING 
 

 
A.) Besluit houders van dieren  
 
Artikel 1.6 Houden van dieren 
1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor 
onnodig lijden of letsel wordt toegebracht. 
2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. 
3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen 
slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren. 
4. De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor dat het 
dier daaruit niet kan ontsnappen. 
 
Artikel 1.8 Behuizing 
1. Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan 
de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen. 
2. Behuizingen, waaronder begrepen de vloer, waarin een dier verblijft en inrichtingen voor de 
beschutting voor een dier zijn op zodanige wijze ontworpen, gebouwd en onderhouden dat bij de 
dieren geen letsel of pijn wordt veroorzaakt en bevatten geen scherpe randen of uitsteeksels 
waaraan het dier zich kan verwonden. 
3. In de ruimte waarin een dier wordt gehouden, worden geen materialen en, in voorkomend 
geval, bodemdekking gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier. 
4. De materialen, bedoeld in het derde lid, kunnen eenvoudig worden gereinigd en ontsmet. 
 
Artikel 2.65d Huisvesting en voeding ouderdieren 
1. Een ouderdier beschikt tenminste over 

a. 1.300 cm2 vloeroppervlakte per ouderdier, waaronder het legnest, waarbij de oppervlakte 
van in de stal aangebrachte plateaus die zich ten minste 35 cm boven de vloeroppervlakte 
bevinden mogen worden meegerekend en waarvan ten minste 300 cm2 per ouderdier is 
bedekt met strooisel; 

b. een hoogte van 70 cm boven de vloeroppervlakte; 
c. een zitstok met een lengte van ten minste 7 cm per ouderdier, met een vrije ruimte van 

ten minste 10 cm onder de zitstok en ten minste 35 cm daarboven; 
d. een voerbak waarvan de lengte van de voor ouderdieren toegankelijke kant per ouderdier 

ten minste 12,5 cm bedraagt of, indien het een ronde voerbak betreft, een per ouderdier 
toegankelijke plek van ten minste 5 cm. 
 

2. Onverminderd het eerste lid, onderdeel a, beschikken ouderdieren die in een kooi worden 
gehouden over een totale vloeroppervlakte van ten minste 2.850 cm2. 
3. De oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, is horizontaal en is dicht of bestaat uit roosters van 
hout of kunststof, niet zijnde draadroosters. 
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, beschikt een ouderdier van een koppel waarvan de 
hennen een eindgewicht van ten hoogste 2,4 kg bereiken over ten minste 1.200 cm2 bruikbare 
oppervlakte per ouderdier. 
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5. Onverminderd de artikelen 1.7, onderdeel e, en 2.4, zesde lid beschikt een ouderdier als 
bedoeld in het vierde lid permanent over luzerne, snijmaissilage of daarmee vergelijkbaar 
ruwvoer. 
 
Artikel 2.65e Huisvesting ouderdieren tijdens opfok 
Een dier dat wordt opgefokt om te worden gehouden als ouderdier beschikt over een 
vloeroppervlakte van ten minste 666 cm2 per dier. 
 
Artikel 2.66 Begripsbepaling 
legkip: dier van de soort Gallus gallus dat wordt gehouden voor de productie van andere eieren 
dan broedeieren 
 
nest: afgescheiden ruimte voor een individuele legkip of een groep legkippen die geschikt is voor 
het leggen van eieren en waarin een legkip niet in contact kan komen met bodembestanddelen 
die bestaan uit draadgaas; 
 
strooisel:  houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal met een losse structuur 
dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen; 
 
Artikel 2.67 Toepassingsbereik 
Deze paragraaf is niet van toepassing op houders van legkippen die minder dan 350 legkippen 
houden. 
 
Artikel 2.68 Toepasselijkheid voorschriften 
1. Legkippen worden ten minste gehuisvest en verzorgd overeenkomstig de artikelen 

2.70, 2.73, 2.74, eerste en tweede lid, 2.75en 2.76. 
2. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan legkippen in een kooi als bedoeld in artikel 

2.71 te houden indien de legkippen ten minste worden gehuisvest en verzorgd 
overeenkomstig de artikelen 2.71 en 2.73 tot en met 2.76. 

3. In afwijking van het eerste lid is het tot en met 31 december 2020 toegestaan legkippen in een 
kooi als bedoeld in artikel 2.72te houden indien de legkippen ten minste worden gehuisvest en 
verzorgd overeenkomstig de artikelen 2.72 tot en met 2.76, voor zover het een 
huisvestingssysteem betreft waarvan de gebruiker kan aantonen dat: 
a. het voor 18 april 2008 is gebouwd, of 
b. ten behoeve van dit huisvestingssysteem voor 18 april 2008: 

1° een milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend, of 
2°een aanvraag voor een bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 van de Woningwet, is 
gedaan en: 
– een aanvraag voor een milieuvergunning is gedaan, of 
– een melding als bedoeld in artikel 7 van het Besluit landbouw milieubeheer is gedaan, 

en dat het huisvestingssysteem voor 18 april 2010 is gebouwd en in gebruik is 
genomen. 

 
Artikel 2.69 Registratie houders 
1. Onze Minister registreert houders van legkippen overeenkomstig artikel 7 van richtlijn 

1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de 
bescherming van legkippen (PbEG 1999, L 203) of overeenkomstig de op grond van dat artikel 
vastgestelde uitvoeringsbepalingen. Hij verstrekt daartoe aan houders van legkippen een 
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nummer dat geschikt is om de voor de menselijke consumptie in de handel gebrachte eieren te 
kunnen traceren. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het  
eerste lid. 

3. Het is verboden legkippen te houden zonder te beschikken over een nummer als bedoeld in 
het eerste lid. 
 

Artikel 2.71 Houden en huisvesting in aangepaste kooien: Koloniehuisvesting 
1. Een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, heeft: 

a. een hoogte van ten minste 60 cm aan de zijde van de kooi waar de voerbak zich bevindt; 
b. een hoogte van ten minste 50 cm boven de bruikbare oppervlakte; 
c. een oppervlakte van ten minste 25.000 cm2, en 
d. ten minste twee zitstokken. 

2. Legkippen die worden gehuisvest in een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, hebben 
ten minste de beschikking over: 
a. 800 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram 

en 900 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van meer dan twee 
kilogram; 

b. een nest; 
c. een met strooisel bedekte ruimte waar de legkippen kunnen scharrelen en bodempikken; 
d. een zitstok met een lengte van ten minste 15 cm per legkip en een vrije ruimte boven de 

zitstok van ten minste 20 cm; 
e. een voerbak met een lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant van ten minste 12 

cm per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram en van ten minste 14,5 cm 
per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram; 

f. een passende voorziening die het doorgroeien van nagels tegengaat, en  
g. een continu werkende drinkgoot waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke 

kant ten minste 10 cm per legkip bedraagt dan wel drinknippels of drinkwaterbakjes, 
waarvan er ten minste twee voor een legkip bereikbaar zijn. 

3. De zitstokken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, worden op verschillende hoogtes in de 
kooi geplaatst. 

4. Het nest, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, is minder verlicht dan andere gedeelten van 
de kooi en heeft een oppervlak van ten minste: 

a. 2.700 cm2, wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden, of 
b. 90 cm2 per legkip, wanneer in de kooi meer dan 30 legkippen worden gehouden. 

5. De met strooisel bedekte ruimte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, heeft een oppervlak 
van ten minste: 

a. 2.700 cm2, wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden, of 
b. 90 cm2 per legkip, wanneer in de kooi meer dan 30 legkippen worden gehouden. 

6. Indien een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, wordt gebruikt voor het houden en 
huisvesten van ten minste vijf en ten hoogste acht legkippen voor het testen van legkippen ten 
behoeve van de fokkerij zijn tot 1 januari 2035 niet van toepassing: 
a. het eerste lid, onderdelen a en b, met dien verstande dat de hoogte van de kooi aan de 

zijde waar de voerbak zich bevindt en boven de bruikbare oppervlakte ten minste 45 cm 
bedraagt; 

b. het eerste lid, onderdeel c; 
c. het vereiste inzake de oppervlakte van het nest, bedoeld in het vierde lid, met dien 

verstande dat het nest een oppervlakte heeft van ten minste 90 cm2 per legkip; en 
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d. het vijfde lid, met dien verstande dat de met strooisel bedekte ruimte, bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel c, een oppervlakte heeft van ten minste 90 cm2 per legkip. 

7. Er is sprake van het testen van legkippen ten behoeve van de fokkerij, bedoeld in het zesde lid, 
indien: 

       a. de legkippen nakomelingen zijn uit kruisingen van raszuivere dieren 
b. het testen ten minste inhoudt dat frequent metingen en waarnemingen worden verricht ten 

aanzien van het aantal gelegde eieren, de sterfte en het gedrag, en  
       c. de bij het testen verkregen gegevens ter beschikking zijn van het fokbedrijf. 
 
Artikel 2.72 Houden en huisvesting in aangepaste kooien: Verrijkte kooien 
1. Legkippen die worden gehuisvest in een kooi als bedoeld in artikel 2.68, derde lid hebben ten 

minste de beschikking over: 
       a. 750 cm2 oppervlakte waarvan 600 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip, met dien verstande 
dat de kooi boven andere plaatsen dan de bruikbare oppervlakte op elk punt ten minste 20 cm 
hoog moet zijn en dat de totale oppervlakte van een kooi niet kleiner mag zijn dan 2.000 cm2; 
     b. een nest; 
     c. een met strooisel bedekte ruimte die ten minste 20 cm hoog is, waar de legkippen kunnen 
scharrelen en bodempikken; 
     d. een zitstok met een lengte van 15 cm per legkip en een vrije ruimte boven de zitstok van 20 
cm; 
     e. een voerbak waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant ten minste 12 m 
per legkip bedraagt; 
     f. een passende voorziening die het doorgroeien van nagels tegengaat, en 
g. een continu werkende drinkgoot waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant 
ten minste 10 cm per legkip bedraagt dan wel drinknippels of drinkwaterbakjes, waarvan er ten 
minste twee voor een legkip bereikbaar zijn. 
2. De bodem van de kooi biedt steun aan alle naar voren gerichte tenen van beide poten van de 

legkip. 
 

Artikel 2.73 Algemene huisvestingseisen 
1. Het geluidsniveau wordt zo laag mogelijk gehouden. Aanhoudend of plotseling lawaai wordt 

vermeden. Constructie, opstelling, onderhoud en werking van ventilatietoestellen, 
voedermachines of andere apparaten veroorzaken zo weinig mogelijk lawaai. 

2. Het huisvestingssysteem is zodanig opgezet dat een legkip niet kan ontsnappen. 
 
Artikel 2.74 Algemene eisen verzorging 
1. De legkippen worden ten minste eenmaal per dag door de houder geïnspecteerd. 
2. De inrichting van het huisvestingssysteem is zodanig dat alle lagen en kooien rechtstreeks en 

moeiteloos kunnen worden geïnspecteerd en de legkippen gemakkelijk kunnen worden 
verwijderd. 

3. Rijen kooien zijn van elkaar gescheiden door gangen van ten minste 90 cm breed. 
4. De bodem van de onderste kooi is ten minste 35 cm boven de vloer van het gebouw geplaatst. 
5. De vorm en de grootte van de kooiopening zijn zodanig dat een volwassen legkip uit de kooi 

kan worden gehaald zonder dat dit lijden of verwondingen veroorzaakt. 
 
Artikel 2.76 Reiniging 
1. De uitwerpselen van legkippen worden regelmatig verwijderd. Dode legkippen worden 

dagelijks verwijderd. 
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2. Lokalen, uitrusting en gereedschappen waarmee de legkippen in aanraking komen, worden 
regelmatig grondig gereinigd en ontsmet, in elk geval telkens wanneer de kooien om sanitaire 
redenen worden leeggemaakt, en ook voordat een nieuwe partij legkippen wordt 
binnengebracht. Zolang de stal of de kooien bezet zijn, worden alle oppervlakken en alle 
installaties goed schoongehouden. 

 
Artikel 2 Regeling identificatie en registratie van dieren 
1. De houder van dieren, met uitzondering van de houder van paardachtigen, meldt zich binnen 3 

werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop hij dieren is gaan houden aan bij de 
minister. 

2. De aanmelding, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met gebruikmaking van een middel dat 
daartoe door de minister beschikbaar is gesteld. 

3. Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de houder de volgende gegevens: 
a. naam, adres en woonplaats van de houder; 
b. voor zover de houder een natuurlijke persoon is, de geboortedatum en het geslacht van de 
houder; 

c. voor zover de houder een rechtspersoon betreft, de datum van oprichting en het 
inschrijfnummer van de houder bij de Kamer van Koophandel; 

d. adres van het bedrijf waar de dieren worden gehouden; 
e. de gehouden diersoorten; 
f. voor zover de houder varkens houdt, de gegevens, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a 
en d, van beschikking 2000/678/EG. 
4. Na de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, worden de gegevens die de houder op grond van 

het derde lid heeft gemeld geregistreerd in een gecomputeriseerd gegevensbestand. 
5. Voor zover op een bedrijf één of meer varkens worden gehouden, zijn van het bedrijf in het 

gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, tevens de gegevens, bedoeld 
in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van beschikking 2000/678/EG en gegevens over de 
oormerkafgifte opgenomen. 

6. Voor zover op een bedrijf één of meer schapen of geiten worden gehouden, zijn van het 
bedrijf in het gecomputeriseerde gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, tevens de 
gegevens, bedoeld in deel D, onderdeel 1, punten b tot en met e en g, van de bijlage 
bij verordening 21/2004 opgenomen. 

7. Een houder van gevogelte verstrekt ten behoeve van opname in het gecomputeriseerde 
gegevensbestand, bedoeld in het vierde lid, in aanvulling op de gegevens, bedoeld in het derde 
lid, de volgende gegevens: 

      a. het soort gevogelte dat wordt gehouden; 
      b. de categorie gevogelte die wordt gehouden; 
      c. het doel waarvoor het gevogelte wordt gehouden; 
      d. het type inrichting waarin het gevogelte wordt gehouden; 
      e. indien van toepassing de maximale capaciteit, oppervlakte en de houderijvorm per stal; 
      f. het nummer of de aanduiding per stal. 
8. De ingevolge het derde lid verstrekte gegevens kunnen mede worden gebruikt voor de 
kwaliteitsbeoordeling van een PRTR-verslag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de EG-
verordening PRTR40. 
 

 
 

40 PRTR: Registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen 
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B.) Besluit diergeneeskundigen 
 
Artikel 2.2 Aanwijzing toegestane ingrepen gevogelte 
Als lichamelijke ingrepen als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, onderdeel b, van de wet worden 
aangewezen: 
 d. het verkorten van de boven- of ondersnavel bij kalkoenen en kippen, niet zijnde vleeskuikens 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van Richtlijn 2007/43/EG 
 
Artikel 7.1 Ingrepen 
5. Artikel 2.2, onderdeel d, vervalt met ingang van 1 september 2018. 

 
 
C.) Regeling Ammoniak en veehouderij, omschrijvingen diercategorieën 
 

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN   

Rav-
code 

Huisvestingssysteem per categorie Groenlabel BB-, BWL-
code 

Emissie 
in kg 
NH3 
per 
dierpla
ats per 
jaar 

E 1 diercategorie opfokhennen en hanen van 
legrassen; jonger dan 18 weken 

  

E 1.5.3 batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.1 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie 

BWL 2001.31.V2; BWL 
2007.06.V4 

0,002 

E 1.5.4 batterijhuisvesting volgens categorie E 1.5.2 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie 

BWL 2001.32.V2; BWL 
2007.07.V4 

0,001 

E 1.5.5 koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 
m3 per dier per uur) 

BWL 2009.10.V2 0,016 

 

E 2 diercategorie legkippen en (groot-) ouderdieren 
van legrassen 

  

E 2.1 open mestopslag onder de batterij al dan niet 
voorzien van een mestschuif (flat-deck-kooien, 
trapkooien of compactkooien voor natte mest) 

BWL 2001.07 0,1 
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E 2.5.3 batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.1 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie 

BWL 2001.31.V2; BWL 
2007.06.V4 

0,004 

E 2.5.4 batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met 
chemisch luchtwassysteem met 90% 
emissiereductie 

BWL 2001.32.V2; BWL 
2007.07.V4 

0,001 

E 2.5.5 verrijkte kooien met mestbandbeluchting (0,7 m3 
per dier per uur) 

BWL 2005.11 0,03 

E 2.5.6 koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 
m3 per dier per uur) 

BWL 2009.10.V2 0,03 

 

E 4 diercategorie (groot-)ouderdieren van 
vleeskuikens 

  

E 4.1 groepskooi voorzien van mestband en geforceerde 
mestdroging 

BB 95.12.039; 
BB 95.12.039/A 
96.06.041; 
BWL 2009.23 

0,08 

 
 
D.) Toelichting wettelijke eisen opfokhennen 
Uit de memorie van toelichting bij het Besluit houders van dieren, volgt dat ook het opfokken van 
dieren kan worden aangemerkt als ‘gebruik van dieren met het oog op de productie van die dieren 
afkomstige producten, indien althans de houder óf een opvolgend houder voornemens is om van 
deze dieren producten te winnen’. Dit houdt in dat paragraaf 6.2, het houden van legkippen voor 
legkippen voor de productie, ook van toepassing is op opfokhennen. Zie onder het kopje 
‘leghennen’. Naast de eisen in het kader van dierenwelzijn, gelden er voor veehouderijen ook 
eisen aan het huisvestingssysteem in het kader van milieu. De Wet ammoniak en veehouderij 
regelt de bescherming van aangewezen zeer kwetsbare gebieden tegen ammoniakemissie. In de 
bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij, zijn de huisvestingssystemen per diercategorie 
opgenomen met de bijbehorende ammoniakemissie. Uit deze bijlage volgt dat er voor de 
hoofdcategorie Kippen een onderscheid gemaakt is in het huisvestingssysteem voor het houden 
van opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken en legkippen voor de productie 
van consumptie (broed)eieren. 
 

-Diercategorie E1 is namelijk specifiek van toepassing op opfokhennen en hanen van 
legrassen; jonger dan 18 weken. Onder diercategorie E1 worden diverse soorten 
huisvestingssystemen vermeld met de daarbij behorende ammoniakemissie in kg per 
dierplaats per jaar.  

-Systeem E1.5.3 en E1.5.4 hebben beiden nog de benaming batterijhuisvesting en E1.5.5 is 
een systeem waarbij sprake is van koloniehuisvesting.  
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Hieruit kan dus geconcludeerd dat in het kader van milieusystemen beschikbaar zijn waarbij 
opfokhennen in Nederland tot een leeftijd van 17 weken nog steeds in batterijkooien gehuisvest 
worden. Een omschrijving van huisvestingssystemen waarbij verrijkte kooien worden toegepast, is 
niet omschreven. 
Het feit dat in het kader van milieu nog batterijhuisvestingssystemen worden omschreven 
betekent dat toepassing van deze systemen geen strijd opleveren met de milieuvoorschriften. 
Echter, in het kader van dierenwelzijn dient er voldaan te worden aan de eisen die daarbij van 
toepassing zijn. Onderzocht dient te worden in hoeverre deze batterijhuisvestingssystemen voor 
het houden van opfokhennen passen binnen de minimale huisvestingseisen, zoals gesteld in het 
Besluit houders van dieren en hoe het gesteld is met het welzijn van deze dieren. Indien deze 
batterijsystemen in strijd zijn met de regelgeving van dierenwelzijn, dan dienen deze 
systeembeschrijvingen in het kader van de milieuregelgeving geschrapt te worden, om zo te 
voorkomen dat dergelijke systemen in het kader van milieu nog worden vergund. 
 
Toelichting wettelijke eisen legkippen 
In het kader van milieu, volgt dat er in de bijlage van de Regeling ammoniak en veehouderij, voor 
legkippen vanaf 18 weken, huisvestingssystemen voor legkippen opgenomen zijn onder 
diercategorie E2. Hieronder worden diverse soorten huisvestingssystemen vermeld met de daarbij 
behorende ammoniakemissie in kg per dierplaats per jaar die toegepast kunnen worden voor het 
houden van legkippen.  
 

- Systeem E.2.5.3 en E.2.5.4betreffen nog omschrijvingen van batterijhuisvesting. Het feit 
dat in het kader van milieu nog batterijhuisvestingssystemen worden omschreven 
betekent dat toepassing van deze systemen geen strijd opleveren met de 
milieuvoorschriften. Echter, in het kader van dierenwelzijn dient er voldaan te worden aan 
de eisen die daarbij van toepassing zijn. Ook hierbij geldt, net als voor de opfokhennen, dat 
onderzocht dient te worden in hoeverre deze batterijhuisvestingssystemen voor het 
houden van legkippen passen binnen de minimale eisen van welzijn, zoals gesteld in het 
Besluit houders van dieren. Indien deze batterijsystemen in strijd zijn met de regelgeving 
van dierenwelzijn, dan dienen deze systeembeschrijvingen in het kader van de 
milieuregelgeving geschrapt te worden, om zo te voorkomen dat dergelijke systemen in 
het kader van milieu nog worden vergund.  

 
- Systeem E2.5.5 betreft een huisvestingssysteem waarbij verrijkte kooien worden toegepast 

en E2.5.6 is een systeem waarbij sprake is van koloniehuisvesting.  
 
Toelichting wettelijke eisen ouderdieren en grootouderdieren van legkippen 
Voor grootouder- en ouderdieren (zowel hanen als hennen) van legkippen zijn in het Besluit 
houders van dieren geen specifieke huisvestings- en verzorgingsnormen opgenomen. Daar waar 
voor vleeskuikenouderdieren wel een aparte paragraaf is opgesteld (paragraaf 6.1a), ontbreekt 
deze dus voor de ouderdieren van legkippen. Uit art. 2.67 van het Besluit houders van dieren volgt 
dat paragraaf 6.2, het houden van legkippen voor de productie, niet van toepassing is op houders 
van legkippen die minder dan 350 legkippen houden. Ouderdieren worden in dit artikel niet 
expliciet uitgesloten, maar de memorie van toelichting geeft aan dat in het artikel niet apart is 
bepaald dat deze paragraaf niet van toepassing is op kippenhouderijen bestemd voor het fokken 
van legkippen, omdat uit de definitie van het begrip “legkip” in art. 2.66, eerste gedachtestreepje, 
reeds volgt dat deze paragraaf niet van toepassing is op kippenhouderijen waar broedeieren 
worden geproduceerd. 
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Nu specifieke huisvestingseisen voor ouderdieren lijkt te ontbreken, zal teruggevallen moeten 
worden op de algemene huisvestingsvereisten als opgenomen in art. 1.6 en 1.8 van het Besluit 
houders van dieren. Hierin is onder meer opgenomen dat de bewegingsvrijheid van een dier niet 
op zodanige wijze wordt beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht 
en dat een dier voldoende ruimte wordt gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. 
Een minimale afmeting of materiaalgebruik van het dierenverblijf voor het houden van 
ouderdieren ontbreekt. 
 
Uit bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij, in het kader van de milieuregelgeving, 
volgt dat daar geen onderscheid gemaakt is in het huisvestingssysteem voor het houden van 
legkippen voor de productie van consumptie eieren en voor legkippen voor de productie van 
broedeieren (de ouderdieren). Diercategorie E2 is namelijk van toepassing op legkippen én 
(groot)ouderdieren van legrassen ouder dan 18 weken. Onder diercategorie E2 worden diverse 
soorten huisvestingssystemen vermeld met de daarbij behorende ammoniakemissie in kg per 
dierplaats per jaar.  
 

- Zoals hiervoor onder het kopje legkippen al is aangegeven zijn Systeem E.2.5.3 en E.2.5.4 
nog omschreven als batterijhuisvesting. 
 

- Systeem E2.5.5 een huisvestingssysteem waarbij verrijkte kooien worden toegepast en is 
E2.5.6 een systeem waarbij sprake is van koloniehuisvesting.  

 
Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat deze systemen ook van toepassing zijn op het houden 
van ouderdieren van legrassen en in de praktijk blijken de ouderdieren ook daadwerkelijk 
gehouden te worden in deze systemen. 
 
Onderzocht dient te worden hoe het gesteld is met het welzijn van de hanen en de hennen in 
kooihuisvesting en in hoeverre en op welke wijze de NVWA bij deze bedrijven controleert op 
dierenwelzijn. Ook voor het huisvesten van ouderdieren van legkippen geldt dat er onderzocht 
dient te worden in hoeverre deze batterijhuisvestingssystemen voor het houden van ouderdieren 
van legkippen passen binnen de minimale eisen van welzijn, zoals gesteld in het Besluit houders 
van dieren.  
 
Toelichting wettelijke eisen vleeskuiken ouderdieren 
Vleeskuikens worden gehuisvest in grondhuisvestingssystemen, maar ouderdieren kunnen ook in 
groepskooien gehouden worden.  

- Systeem E4.1 van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is omschreven als 
groepskooi voorzien met mestband en geforceerde mestdroging. 


