
Er zijn om en bij de 20 miljoen vleeskippen en bijna 9 miljoen leghennen in Vlaanderen. In België gaat 
het om een productie van 300 miljoen vleeskippen per jaar. er worden in BE 300 miljoen vleeskippen 
per jaar geproduceerd Het aantal kippenbedrijven neemt af, maar de bedrijven worden steeds 
groter, met dus steeds meer dieren per bedrijf (nu : gemiddeld 41.000 vleeskippen en gemiddeld 
30.000 leghennen per bedrijf). Op die manier kan het welzijn van kippen nooit verzekerd worden. 
 Groen doet volgende vijf voorstellen om kippen een dierwaardig bestaan te verzekeren. 
 
1.       Een eerste concreet voorstel dat Groen doet is om alle kippen voor de slacht te laten 
monitoren op een aantal sleutel-welzijnsindicatoren door een onafhankelijke deskundige. Als kippen 
van bepaalde bedrijven niet voldoen aan deze normen, mogen ze voortaan minder kippen houden 
per m2. Zo'n systeem heeft zijn effectiviteit op heel korte termijn bewezen in bv. Zweden, 
Denemarken en meer recent ook in Nederland. Met deze ene actie kan men heel veel leed bij heel 
veel dieren voorkomen worden. 
 
 
 
2.       Om structureel iets op te lossen, moet het aantal dieren dat opgekweekt verminderd worden. 
Het aantal kippen per scharrelstal wordt met 20% verminderd (tegen 2025) – met 40% tegen 2030. 
 
 
 
3.      Batterijen en kooien worden onmiddellijk verboden, net als de verkoop van batterij - eieren. 
Ook verrijkte kooien worden verboden (vanaf 2020). Alle kippen dienen voldoende bewegingsruimte 
te krijgen in ruime volières met vrije uitloop. Alle kippen moeten terug buiten kunnen scharrelen. 
 
 
 
4.       Kippen krijgen recht op een natuurlijk groeitempo. Het opkweken van plofkippen op zes weken 
tijd en het gebruik van te snel groeiende rassen wordt afgebouwd. 
 
 
 
5.      De dieronvriendelijke elektrische waterbadmethode voor het verdoven van kippen in 
slachthuizen wordt definitief verboden. Want daarbij worden kippen vaak slechts gedeeltelijk 
verdoofd.  Gasverdoving wordt de regel. Het levend ophangen van pluimvee voor de slacht wordt 
verboden. 
 
 
Deze maatregelen garanderen dat dieren een dierwaardig leven kunnen leiden. Ze zorgen tegelijk 
voor een betere kwaliteit van vlees : lekkerder en gezonder. 
De kippenkwekers worden door de Vlaamse regering ondersteund om geleidelijk over te stappen 
naar milieuvriendelijke, gezonde en diervriendelijke kweekmethoden.  Het is de bedoeling dat ook de 
boeren zelf er beter van worden. 
 
 
Konijnen : 
 
 
Groen wil geen enge kooien meer, maar groepshuisvesting voor alle konijnen, met voldoende ruimte 
– en altijd mogelijkheid van uitloop naar buiten 
 
 



 

 

 

Groene voorstellen voor een duurzame veehouderij 

1. MINDER DIEREN IN VLAANDEREN 

 

Het aantal dieren dat gehouden wordt in Vlaanderen is niet duurzaam (volgens het 

Landbouwrapport 2018 1: 34,1 miljoen stuks pluimvee, waarvan 11,4 miljoen legkippen en 

22,1 miljoen vleeskippen – 5,7 miljoen varkens – 1,278 miljoen runderen) – het aantal 

bedrijven neemt voortdurend af – de trend naar schaalvergroting (megastallen) neemt 

steeds toe.  

Groen pleit voor een inkrimping van de veestapel. We willen tegen 2050 de veestapel 

halveren.  

We pleiten voor een nieuwe opkoopregeling voor noodlijdende landbouwbedrijven naar het 

model dat werd uitgewerkt door minister Vera Dua (de zogenaamde warme sanering). Op 

die manier helpen we ook veel boeren, die nu met handen en voeten gebonden zijn aan 

grote bedrijven (de zogenaamde integratoren). 

 

2. MINDER DIEREN PER REGIO 

 

We willen ook beperkingen instellen per regio. We volgen de regelgeving van de Nederlandse 
provincie Noord-Brabant die beperking oplegde aan de bouw van nieuwe megastallen. Een 
veehouder mag in de toekomst alleen nog maar een nieuwe stal bouwen als in ruil daarvoor 
meer stalruimte wordt afgebroken.  
  

3. MINDER DIEREN PER STAL 

 

Groen is tegen megastallen. We willen een limiet stellen aan de grootte van stallen vanaf 

2020.  En die limiet willen we dan geleidelijkaan verstrengen. Totdat we komen tot 

landbouwbedrijven die echt ecologisch en diervriendelijk zijn.  

 

Om te bepalen wat een megastal is gebruiken we de criteria van de Europese richtlijn voor 

milieueffectrapportering (85/337/EEG) : die stelt dat vanaf 40.000 hoenderen, 3000 

mestvarkens of 900 zeugen een milieueffectrapport nodig is. 

 

 In 2016 waren er in Vlaanderen 272 bedrijven met meer dan 50.000 stuks pluimvee 

(32,6% van de bedrijven)2. 

 In 2017 waren er in Vlaanderen 447 bedrijven met meer dan 3000 varkens (11,8% van de 

bedrijven) 

 

4. LEEFMILIEU 

                                                           
1 https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_web.pdf 
2 Statistiek Departement Landbouw & Visserij 



We verstrengen de normen waaraan alle stallen moeten voldoen, o.m. wat de uitstoot betreft 
van fijn stof, ammoniak, micro-organismen en endotoxinen. En wat de geurhinder betreft. We 
vragen een eigen Vlaams veldonderzoek naar gezondheidseffecten van intensieve veehouderij 
(bijv. zoönosen = ziektes afkomstig van dieren). We geven steun vanuit het Klimaatfonds (en 
het Vlaams Landbouw Investeringsfonds)  voor maatregelen die uitstoot van broeikasgassen 
(methaan, CO2, N2O) verminderen. 

 

5. RUIMTELIJKE ODENING 

Groen pleit voor een afstandsnorm rekening houdend met het soort bedrijf en de grootte van 
het bedrijf (aantal dieren) ten opzichte van woonzones. Er moet een afstand van minimaal 
2.000 meter wordt aangehouden tussen stallen en woongebieden en tussen twee stallen. 

6. DIERENWELZIJN 

 

De normen inzake huisvesting van dieren worden geleidelijk verstrengd. Alle dieren hebben 

recht op voldoende ruimte om te bewegen (minimum oppervlakte leefruimte). Dat kan ook 

maar als het aantal dieren dat samen gehuisvest wordt, beperkt wordt (beperking van het 

aantal dieren per bedrijf, per stal). Alle dieren hebben ook het recht om buiten te komen en 

daglicht te zien. Op termijn gaan we naar een herstel van natuurlijke levensvoorwaarden 

voor alle dieren. Dieren hebben recht op natuurlijk gedrag/recht op vrij bewegen in een 

voldoende grote leefruimte. Recht op vrije uitloop is een  absoluut minimum.  Echt 

scharrelen wil zeggen vrij bewegen op een erf, in een weide (recht op beweiding). 

 

7. DUURZAME LANDBOUW 

 

We steunen boeren in de omvorming van hun bedrijf naar een grondgebonden, 

duurzame bedrijfsvoering. Zo kunnen boeren kiezen voor minder pesticiden en 

kunstmest, voor biologische teelt, voor minder dieren en meer dierenwelzijn, voor 

minder vleesproductie voor export en voor meer plantaardige producten voor de 

binnenlandse markt. 

SOCIAAL : we beschermen kleine familiale landbouwers tegen de greep van de 

grote bedrijven (integratoren)  

Financiering : we geven steun uit het Vlaams Klimaatfonds en we geven een meer 

groene bestemming aan de middelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

(LIF) 

Bovendien : we gaan in tegen de “verpaarding” en “vertuining” van het platteland, 

zodat jonge boeren terug goede gronden vinden om op te boeren. 
 

 


