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Postbus 85980, 2508 CR Den Haag 

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
T.a.v. mevrouw drs. C.J. Schouten 
Postbus 20401 
2500 EK  's-Gravenhage 

 

Geachte mevrouw Schouten, 

Het vangen van kippen zorgt al jaren voor discussies in de pluimveesector en daarbuiten. Het vang- en 

laadproces leidt tot veel stress, verwondingen en botbreuken. Doordat de kippen op hun kop worden 

gevangen drukken hun organen door het ontbreken van een middenrif op hun longen. Dit alles vormt een 

groot dierenwelzijnsprobleem. Dit geldt in het bijzonder voor vleeskuikens en zeker ook voor extra 

kwetsbare dieren zoals uitgelegde hennen.  

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft nu geoordeeld dat onderzocht moet worden of 

Nederlandse bedrijven die kippen aan de poten vangen, zich wel aan de EU regelgeving houden. In de 

Europese diertransportverordening ((EG) 2005/1) staat immers te lezen dat het verboden is dieren aan 

hun poten op te tillen, en hierin wordt geen uitzondering gemaakt voor pluimvee (zoals in de 

slachtverordening wel het geval is).  

 

We zijn blij dat u in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer (DGA-EIA / 21138954) schrijft niet van 

plan te zijn in de Europese Landbouw- en Visserijraad te pleiten voor een uitzondering voor kippen in de 

Transportverordening. U geeft aan in het kader van de herziening van de Transportverordening te willen 

bezien in hoeverre bestaande goede praktijken voor het vangen van pluimvee voldoende houvast bieden, 

of dat er nog aanvullende of aangepaste voorschriften noodzakelijk zijn. Aangezien momenteel zo goed 

als alle kippen aan de poten worden gevangen en dit ernstige dierenwelzijnsproblemen veroorzaakt zijn 

ons inziens aanvullende voorschriften dringend noodzakelijk. 

 

De herziening van de Europese diertransportverordening zal waarschijnlijk pas in 2023 van start gaan. De 

Dierenbescherming pleit ervoor om hier niet op te wachten, maar nu al met een plan (inclusief tijdspad) te 

komen om vangen aan de poten uit te faseren. Er zijn al bedrijven, zoals Kipster en Rondeel, die zijn 

overgestapt op de diervriendelijkere rechtop-vangmethode, waarbij één of twee dieren tegelijk aan de borst 

worden opgepakt. Dit zorgt voor een rustiger vangproces, en minder risico’s op verwondingen.  

 

Rechtop vangen duurt 1,5 – 2 keer langer dan vangen aan de poten. In een plan van aanpak zal dus 

moeten worden opgenomen hoe de meerkosten uit de markt vergoed kunnen worden. We vragen u om 

dergelijke ontwikkelingen mee te nemen in overleggen met vertegenwoordigers van supermarkten en hun 

brancheorganisatie het CBL. Daarnaast is het belangrijk dat vangploegen getraind worden in deze nieuwe 

manier van vangen. Het laten doorontwikkelen en breder beschikbaar maken van de training die Eyes on 

Animals hiervoor heeft ontwikkeld, en het opnemen van deze training in het kwaliteitssysteem voor 

pluimveeservicebedrijven (IKB PSB), zouden waardevolle stappen zijn. Ten slotte speelt ook bij 

vangploegen, net als bij slachthuizen, de kwestie van arbeidsmigranten. Het verbeteren van de werk- en 
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leefomstandigheden van arbeidsmigranten is niet alleen van belang voor de mensen zelf, maar ook voor 

de dieren waarmee zij werken.  

 

Naast de rechtop-vangmethode zouden ook andere innovatieve diervriendelijkere vangmethodes 

onderzocht kunnen worden. In de vleeskuikenhouderij wordt soms gebruik gemaakt van vangmachines. 

Deze machines brengen dierenwelzijnsrisico’s met zich mee als ze niet goed worden ontworpen, afgesteld 

of bediend. Wel zouden ze wellicht doorontwikkeld kunnen worden, en onder goed te borgen voorwaarden 

worden ingezet in combinatie met de rechtop-vangmethode.  

 

Wij roepen u bij deze dus op om met een concreet plan van aanpak (inclusief tijdspad) te komen om op 

korte termijn het vangen van kippen aan de poten in Nederland uit te faseren, en hiermee niet te wachten 

op de herziening van de Europese diertransportverordening.  

   

Met vriendelijke groet, 

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

 

J.F. Admiraal 

Directeur / Bestuurder 
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