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BEKNOPTE MOTIVERING

De vleeskuikenhouderij is een van de meest intensieve agrarische activiteiten en brengt 
problemen met zich mee voor het welzijn en de gezondheid van de kuikens. Er bestaat geen 
specifieke communautaire wetgeving voor deze sector; alleen de algemene voorschriften van 
Richtlijn 98/58/EG inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren 
zijn van toepassing. De consument is steeds beter geïnformeerd en bezorgd over de normen 
voor dierenbescherming.

Daarom heeft de Commissie besloten een specifieke richtlijn voor te stellen, waarin 
minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens worden vastgesteld.

De voorstellen bevatten vereisten waaraan bedrijven moeten voldoen. Deze bedrijven worden 
in twee subcategorieën onderverdeeld:

1. Bedrijven met een bezettingsdichtheid van maximaal 30 kg levend gewicht per vierkante 
meter;

2. Bedrijven met een bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg levend gewicht per vierkante 
meter, waarvoor striktere eisen gelden.

Er moet worden gezorgd voor opleiding en informatie voor het personeel in de bedrijven. De 
bedrijven moeten gecontroleerd worden en er moet een registratie worden bijgehouden. Zo 
nodig wordt een procedure voor niet-naleving toegepast. Toezicht en follow-up vinden ook 
plaats in het slachthuis, met een scoresysteem voor sterfte en voetzooldermatitis bij 
gecontroleerde kuikens.

De rapporteur is voldaan over het voorstel van de Commissie om de welzijnsproblemen in 
verband  met vleeskuikens aan te pakken.

Op drie gebieden wil hij echter wijzigingen voorstellen: de bezettingsdichtheid, het 
scoresysteem, en de voorschriften inzake castratie en het inkorten van snavels.

I. Bezettingsdichtheid

Uit onderzoek naar gedrags- en pootproblemen blijkt duidelijk dat een hoge 
bezettingsdichtheid boven de 25 kg per vierkante meter tot ernstige  problemen voor het 
dierenwelzijn  leidt, daar de beperkte bewegingsmogelijkheid oorzaak is van 
voetzooldermatitis, pootproblemen, borstblaren, gedragsafwijkingen en extreem hoge sterfte. 
Het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren concludeert in 
zijn rapport van 2000 "The Welfare of Chickens Kept for Meat Production" (welzijn van 
vleeskuikens) op bladzijde 66:

"Onderzoek naar gedrags- en pootproblemen wijst duidelijk uit dat de bezettingsdichtheid 
maximaal 25 kg per vierkante meter moet bedragen om ernstige welzijnsproblemen te 
vermijden, en dat boven de 30 kg per vierkante meter er een scherpe toename is van ernstige 
problemen, zelfs bij goede controlesystemen".
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Derhalve stelt de rapporteur voor de bezettingsdichtheid te verlagen tot 25 kg levend gewicht 
per vierkante meter: indien de bedrijfseigenaar of -houder voldoet aan de eisen van Bijlage II 
kan de bezettingsdichtheid worden verhoogd tot 30 kg levend gewicht per vierkante meter.

II. Scoresysteem

In het slachthuis worden monsters genomen van de poten van kuikens, die worden 
gecontroleerd op voetzooldermatitis, waarbij een score wordt gegeven. Indien de score hoger 
is dan 50 punten brengt de officiële dierenarts de eigenaar of houder van dat bedrijf daarvan 
op de hoogte.

Voetzooldermatitis is een ernstig welzijnsprobleem en moet zoveel mogelijk worden 
vermeden. De ervaring in een aantal lidstaten leert dat een score maximaal 40 zou moeten 
zijn. Daarom stelt de rapporteur voor de aanvaardbare score te verlagen tot 40 punten.

III. Inkorten van snavels

Volgens het voorstel is het inkorten van snavels toegestaan. Verlaging van de 
bezettingsdichtheid vermindert de problemen die aanleiding geven tot het inkorten van 
snavels: pikkerij en kannibalisme worden automatisch minder. De verminking van de gehele 
kuikenstapel is onwenselijk en het inkorten van de snavel moet zoveel mogelijk worden 
vermeden. In sommige systemen kan het echter nog nodig zijn. Waar de ingreep correct wordt 
uitgevoerd kunnen hiermee ernstige problemen worden voorkomen. Toch moet het 
uiteindelijke doel vermijding van de ingreep zijn. De bedrijfstak zou dringend gevraagd 
moeten worden een praktische en uitvoerbare oplossing te vinden voor het probleem van 
pikkerij en kannibalisme zonder dat inkorten van de snavel nodig is.

Conclusies

Een goed bedrijfsbeheer en goede praktijken dragen bij tot de verbetering van de gezondheid 
en het welzijn van de dieren alsook tot het voorkomen van ziektes. De consumenten 
bekommeren zich steeds meer om het dierenwelzijn, waardoor verhoogde welzijnsnormen een 
belangrijk competitief voordeel voor de kuikenindustrie worden. Bedrijven die zich inspannen 
voor de verbetering van het welzijn van de kuikens verdienen een stimulans en moeten niet 
benadeeld worden door bedrijven die zich niets aan dierenwelzijn gelegen laten liggen. 
Daarom is de voorgestelde richtlijn een belangrijke stap in de verhoging van de 
welzijnsnormen voor vleeskuikens in de Gemeenschap als geheel.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 3, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid vleeskuikens per vierkante 
meter nuttige oppervlakte 
("bezettingsdichtheid") in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting 
niet meer dan 30 kg levend gewicht 
bedraagt.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid vleeskuikens per vierkante 
meter nuttige oppervlakte 
("bezettingsdichtheid") in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting 
niet meer dan 25 kg levend gewicht 
bedraagt.

Amendement 2
Artikel 3, lid 3, alinea 1

3. In afwijking van punt 2 kunnen de 
lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen 
worden gehouden met een 
bezettingsdichtheid van maximaal 38 kg
levend gewicht in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting, 
op voorwaarde dat de eigenaar of houder 
niet alleen de voorschriften van bijlage I 
maar ook de voorschriften van bijlage II 
naleeft.

3. In afwijking van punt 2 kunnen de 
lidstaten bepalen dat vleeskuikens mogen 
worden gehouden met een 
bezettingsdichtheid van maximaal 30 kg
levend gewicht in inrichtingen of 
afzonderlijke eenheden van een inrichting, 
op voorwaarde dat de eigenaar of houder 
niet alleen de voorschriften van bijlage I 
maar ook de voorschriften van bijlage II 
naleeft.

Amendement 3
Bijlage II, punt 1, alinea 1

1. De eigenaar of houder stelt de bevoegde 
autoriteit in kennis van zijn voornemen om 
een bezettingsdichtheid van meer dan 30 
kg levend gewicht aan te houden.

1. De eigenaar of houder stelt de bevoegde 
autoriteit in kennis van zijn voornemen om 
een bezettingsdichtheid van meer dan 25 
kg levend gewicht aan te houden.

Amendement 4
Bijlage IV, punt 3, tabel 1, regel 1

Voetzooldermatitis 50 punten Voetzooldermatitis 40 punten
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