
 

 
 

 Aan alle pluimveehouders met verrijkte kooihuisvesting 

 

 

 
 

 

UP 20/B0273/MHcirc Leusden, 20 mei 2020 

 

 

Betreft: Verbod op verrijkte kooihuisvesting per 1 januari 2021 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met ingang van 1 januari 2021 is het verboden om leghennen te houden in verrijkte kooihuisvesting zoals beschreven 

in artikel 2.72 van het Besluit houders van dieren (zie bijlage). In Nederland is EU-richtlijn 1999/74/EC tot vaststelling 

van minimumnormen voor de bescherming van legkippen geïmplementeerd via het Besluit houders van dieren. 

Aangepaste kooien die voldoen aan artikel 2.71 van dit besluit (zie bijlage), de zogenaamde koloniehuisvesting, zijn na 

1 januari 2021 nog wel toegestaan.  

 

Aangezien al geruime tijd bekend is dat verrijkte kooihuisvesting met ingang van 1 januari a.s. is verboden, zal geen 

sprake zijn van een overgangstermijn. Ook zal geen ontheffing worden verleend om dieren die in de loop van 2020 zijn 

opgezet in verrijkte kooien, als zodanig de hele ronde te laten uitzitten. Wat wel mogelijk is, is dat een verrijkte 

kooihuisvesting in 2020 wordt omgebouwd naar koloniehuisvesting. In dat geval mag deze tot 31 december 2020 nog 

als verrijkte kooi worden gebruikt, maar wordt het vanaf 1 januari 2021 koloniehuisvesting. Voorwaarde hierbij is dat 

de huisvesting dan uiterlijk per 1 januari 2021 dient te voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan 

koloniehuisvesting.  

 

We willen u er middels deze circulaire op wijzen dat wanneer na 31 december 2020 tijdens een bezoek aan uw bedrijf 

wordt geconstateerd dat de huisvesting niet voldoet aan de dan minimale gestelde eisen van artikel 2.71 van het Besluit 

houders van dieren, hierop zal worden gehandhaafd. In de handhaving zal gebruik worden gemaakt van bestuursrecht 

en strafrecht. Indien u inmiddels geen gebruik meer maakt van verrijkte kooihuisvesting verzoeken wij u dit aan ons 

door te geven via gegevensverwerking_kip@cokz.nl. Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 Stichting COKZ,  

  

 
 Ir. W.J.H. van der Sande,  

 directeur 

 

 

                                                   

 

Bijlage: Artikel 2.71 en 2.72 van Besluit houders van dieren1.  

   

 
1 U kunt het volledige Besluit houders van dieren raadplegen via www.wetten.overheid.nl. 

mailto:gegevensverwerking_kip@cokz.nl
http://www.wetten.overheid.nl/


                                                                                 Bijlage bij circulaire met kenmerk UP 20/B0273/MHcirc - mei 2020 

 

 
 
Besluit houders van dieren:   
artikel 2.72. Houden en huisvesten in aangepaste kooien: verrijkte kooien 

• 1)  Legkippen die worden gehuisvest in een kooi als bedoeld in artikel 2.68, derde lid hebben ten minste de beschikking over: 

o a.750 cm2 oppervlakte waarvan 600 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip, met dien verstande dat de kooi boven andere 
plaatsen dan de bruikbare oppervlakte op elk punt ten minste 20 cm hoog moet zijn en dat de totale oppervlakte van een 
kooi niet kleiner mag zijn dan 2.000 cm2; 

o b.een nest; 

o c.een met strooisel bedekte ruimte die ten minste 20 cm hoog is, waar de legkippen kunnen scharrelen en bodempikken; 

o d.een zitstok met een lengte van 15 cm per legkip en een vrije ruimte boven de zitstok van 20 cm; 

o e.een voerbak waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant ten minste 12 cm per legkip bedraagt; 

o f.een passende voorziening die het doorgroeien van nagels tegengaat, en 

o g.een continu werkende drinkgoot waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant ten minste 10 cm per 
legkip bedraagt dan wel drinknippels of drinkwaterbakjes, waarvan er ten minste twee voor een legkip bereikbaar zijn. 

• 2)  De bodem van de kooi biedt steun aan alle naar voren gerichte tenen van beide poten van de legkip. 
 
 

artikel 2.71. Houden en huisvesten in aangepaste kooien: koloniehuisvesting 
• 1)  Een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, heeft: 

o a.een hoogte van ten minste 60 cm aan de zijde van de kooi waar de voerbak zich bevindt; 

o b.een hoogte van ten minste 50 cm boven de bruikbare oppervlakte; 

o c.een oppervlakte van ten minste 25.000 cm2, en 

o d.ten minste twee zitstokken. 

• 2)  Legkippen die worden gehuisvest in een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, hebben ten minste de beschikking over: 

o a.800 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip met een gewicht van ten hoogste twee kilogram en 900 cm2 bruikbare 
oppervlakte per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram; 

o b.een nest; 

o c.een met strooisel bedekte ruimte waar de legkippen kunnen scharrelen en bodempikken; 

o d.een zitstok met een lengte van ten minste 15 cm per legkip en een vrije ruimte boven de zitstok van ten minste 20 cm; 

o e.een voerbak met een lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant van ten minste 12 cm per legkip met een gewicht 
van ten hoogste twee kilogram en van ten minste 14,5 cm per legkip met een gewicht van meer dan twee kilogram; 

o f.een passende voorziening die het doorgroeien van nagels tegengaat, en 

o g.een continu werkende drinkgoot waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant ten minste 10 cm per 
legkip bedraagt dan wel drinknippels of drinkwaterbakjes, waarvan er ten minste twee voor een legkip bereikbaar zijn. 

• 3)  De zitstokken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, worden op verschillende hoogtes in de kooi geplaatst. 

• 4)  Het nest, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, is minder verlicht dan andere gedeelten van de kooi en heeft een oppervlak van 
ten minste: 

o a.2.700 cm2, wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden, of 

o b.90 cm2 per legkip, wanneer in de kooi meer dan 30 legkippen worden gehouden. 

• 5) De met strooisel bedekte ruimte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, heeft een oppervlak van ten minste: 

o a.2.700 cm2, wanneer in de kooi 30 of minder legkippen worden gehouden, of 

o b.90 cm2 per legkip, wanneer in de kooi meer dan 30 legkippen worden gehouden. 

• 6) Indien een kooi als bedoeld in artikel 2.68, tweede lid, wordt gebruikt voor het houden en huisvesten van ten minste vijf en ten 
hoogste acht legkippen voor het testen van legkippen ten behoeve van de fokkerij zijn tot 1 januari 2035 niet van toepassing: 

o a.het eerste lid, onderdelen a en b, met dien verstande dat de hoogte van de kooi aan de zijde waar de voerbak zich bevindt 
en boven de bruikbare oppervlakte ten minste 45 cm bedraagt; 

o b.het eerste lid, onderdeel c; 

o c.het vereiste inzake de oppervlakte van het nest, bedoeld in het vierde lid, met dien verstande dat het nest een oppervlakte 
heeft van ten minste 90 cm2 per legkip; en 

o d.het vijfde lid, met dien verstande dat de met strooisel bedekte ruimte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, een 
oppervlakte heeft van ten minste 90 cm2 per legkip. 

• 7)  Er is sprake van het testen van legkippen ten behoeve van de fokkerij, bedoeld in het zesde lid, indien: 

o a.de legkippen nakomelingen zijn uit kruisingen van raszuivere dieren; 

o b.het testen ten minste inhoudt dat frequent metingen en waarnemingen worden verricht ten aanzien van het aantal 
gelegde eieren, de sterfte en het gedrag, en 

o c.de bij het testen verkregen gegevens ter beschikking zijn van het fokbedrijf. 
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