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11 organisaties vragen minister om einde aan 
kooien in veehouderij 
Succesvol EU burgerinitiatief tegen kooien grootste in Nederland ooit 

 
Vandaag roepen 11 organisaties, waaronder Compassion in World Farming, World Animal 
Protection, Dierenbescherming, Wakker Dier en Varkens in Nood, landbouwminister 
Schouten per brief op zich in te zetten voor een einde aan het gebruik van kooien in de 
veehouderij. De organisaties steunen het succesvolle Europees burgerinitiatief ‘Stop de 
kooien’ dat in het afgelopen jaar door 1,4 miljoen Europeanen werd ondertekend. Vandaag 
maken zij ook het aantal gevalideerde Nederlandse handtekeningen bekend: 153.958. Nooit 
eerder ontving een Europees burgerinitiatief zoveel Nederlandse handtekeningen,1 bijna 4x 
het benodigde aantal voor een nationaal burgerinitiatief. De organisaties roepen de minister 
op te luisteren naar de wens van de burgers en zich in Nederland en in de EU in te zetten 
voor een einde aan het gebruik van kooien voor onder andere kippen, konijnen en 
moedervarkens in de veehouderij.  
 
Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland (CIWF) en Nederlands lid van 
het organisatiecomité: “Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ zet het enorme dierenleed 
dat veroorzaakt wordt door kooien in de veehouderij hoog op de Europese politieke agenda. Het laat 
zien dat mensen een betere veehouderij willen. Een kleinschaligere waar dieren een goed leven 
hebben, naar buiten kunnen en de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Het opsluiten van dieren in 
krappe kooien voor de productie van goedkoop vlees en eieren is niet meer van deze tijd. Niet alleen 
de Europese Commissie maar ook de landbouwministers moeten nu naar de burgers luisteren en actie 
ondernemen.” 
 

 
Bijschrift: Nederlands moedervarken in een kraamkooi 

 
Alternatieven zijn voorhanden 
In de Europese veehouderij zitten honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien, te weten kippen, 
konijnen, kalveren, moedervarkens, kwartels, eenden en ganzen. De dieren hebben zeer beperkte 
bewegingsvrijheid en bijna geen mogelijkheid voor hun natuurlijke gedrag. Het dierenleed is zeer 
ernstig. Voor alle diersoorten zijn al alternatieve commerciële systemen in gebruik die beter 
dierenwelzijn garanderen, zoals vrije uitloop.  
 
Wetgeving is noodzakelijk 
De organisaties benadrukken in hun brief het belang van Europese wetgeving, zodat de huidige trend 
naar een kooivrije veehouderij versneld kan worden. 



Een aantal landen heeft al een begin gemaakt met een verbod van kooien. Zo zijn kooien voor 
moedervarkens verboden in Zweden, terwijl Duitsland besloten heeft met ingang van 2025 geen 
kippenkooien meer toe te staan. In Oostenrijk zijn kooien voor vleeskonijnen al verboden en België 
volgt dat voorbeeld in 2025. Nederland loopt hierin achter en staat het gebruik van kooien toe.  
 
Kooien passen niet in kringlooplandbouw 
Ook past het gebruik van kooien geenszins in de kringlooplandbouwvisie van minister Schouten. 
Dieren in kooien zijn immers afgesloten van een natuurlijke kringloop en hun welzijn is ernstig in het 
geding. 
 
Grootste dierenwelzijnscampagne 
Stop de kooien is een van de grootste dierenwelzijnscampagnes ooit; meer dan 150 organisaties uit 
heel Europa doen mee. Initiatiefnemer is Compassion in World Farming (CIWF). Het burgerinitiatief 
roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de 
veehouderij voor moedervarkens, legkippen, konijnen, kalveren, eenden, ganzen en kwartels vanwege 
het grote dierenleed. De oproep is breed gesteund: in 18 Europese landen werd de drempel voor het 
vereiste aantal handtekeningen overschreden.2 In Nederland wordt het burgerinitiatief naast CIWF 
ondersteund door Bont voor Dieren, CAS International, Dier&Recht, Dierenbescherming, Eyes on 
Animals, foodwatch Nederland, Varkens in Nood, VIER VOETERS, Wakker Dier en World Animal 
Protection. 
 
In het najaar zal het definitieve en geverifieerde aantal steunbetuigingen aan de Europese Commissie 
worden aangeboden, die verplicht is met een reactie te komen. Ook het Europees Parlement zal het 
voorstel om alle kooien in de veehouderij te verbieden bespreken. 
 

 
 
1 Het grootste aantal Nederlandse handtekeningen onder een Europees burgerinitiatief tot nu toe was 39.754 tegen het gebruik van 
glyfosaat http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/nl?lg=nl 
 
2 Voor een geslaagd Europees burgerinitiatief moet in ten minste 7 lidstaten de drempel bereikt zijn. Het aantal benodigde handtekeningen 
per land wordt berekend op het aantal Europarlementariërs dat een lidstaat heeft. https://www.europa-
nu.nl/id/vizpel2l69xr/europees_burgerinitiatief_ebi  
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Voor meer informatie: Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming Nederland en Nederlands lid van 
het organisatiecomité van het burgerinitiatief: g.laugs@ciwf.nl tel. 06-28570927. 

 
Gezamenlijke brief aan minister Schouten: https://www.ciwf.nl/media/7440278/brief-aan-minister-schouten-eci-

stop-de-kooien-succes-nl-netwerk-web-versie.pdf  


