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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

 

 

 Datum 28 september 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31923 

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de 

overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 

2010, 284) 

 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 27 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer.  VVD, 

SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 01 
15 à 21 ( Van Gerven) 

Per 2012 wordt de legbatterij in Europa verboden. Door een uitzonderingsbepaling blijft 

een beperkte groep kippen nog tot 2021 in een verrijkte kooihuisvesting zitten. Dit 

amendement beoogt de leefomstandigheden voor kippen in verijkte kooihuisvesting te 

verzachten door regelgeving te stellen die de verrijkte kooihouder verplicht om:  

• minimaal 950 vierkante centimeter ruimte per kip tot 2 kilo en 1050 per kip vanaf 2 

kilo te hebben;  

• een strooiselmatje van 90 vierkante centimeter in de kooi aanwezig te hebben, en  

• tenminste zeven maal per dag strooisel in de kooien te voorzien.  

 



 

 Datum 28 september 2011 

 blad 2 

 

 

Bij het voorzien van strooisel tenminste zeven maal per dag is het doel dat de kippen 

natuurlijk gedrag kunnen vertonen door een stofbad te nemen en in strooisel te pikken. 

Hierdoor pikken de kippen minder in elkaars veren. Daarvoor moet dan wel afdoende 

strooisel aanwezig zijn. Daartoe wil dit amendement verplicht stellen om tenminste 7 keer 

per dag afdoende strooisel aan te brengen teneinde het gebruikte en weggewaaide 

strooisel te vervangen.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 
Artikel 01 
14 à 19 à 20 (Van Gerven) 

Dit amendement beoogt de leefomstandigheden voor kippen in kolonie huisvesting te 

verbeteren door regelgeving te stellen die de verrijkte kooi houder verplicht om:  

– minimaal 950 vierkante centimeter ruimte per kip tot 2 kilo en 1050 per kip vanaf 2 kilo 

te hebben;  

– een strooiselmatje van 125 vierkante centimeter in de kooi aanwezig te hebben, en  

– tenminste zeven maal per dag strooisel in de kooien te voorzien.  

Bij het voorzien van strooisel tenminste zeven maal per dag is het doel dat de kippen 

natuurlijk gedrag kunnen vertonen door een stofbad te nemen en in strooisel te pikken. 

Hierdoor pikken de kippen minder in elkaars veren. Daarvoor moet dan wel afdoende 

strooisel aanwezig zijn. Daartoe wil dit amendement verplicht stellen om tenminste 7 keer 

per dag afdoende strooisel aan te brengen teneinde het gebruikte en weggewaaide 

strooisel te vervangen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 
 
Moties 
 

16 (Thieme/ Van Dekken) over een verkoop- en importverbod van legbatterijeieren.  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 
17 à 23 (Van Gerven c.s.) over een importverbod van legbatterijeieren. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

PVV.  

 

18 (Van Dekken c.s.) over een verbod op legbatterijen.  

Aangenomen met algemene stemmen.  


