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VOORWOORD 

Dit rapport betreft een vergelijking op het gebied van dierenwelzijn van de grootste vleeskuikenconcepten 

in Nederland. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe concepten ontwikkeld als gevolg van een maat-

schappelijke vraag naar diervriendelijkere kipproducten. Doordat veel supermarkten hun eigen concept 

ontwikkeld hebben, en er daarnaast reguliere vleeskuikens, vleeskuikens gehouden onder het Beter Leven 

keurmerk, en biologisch gehouden vleeskuikens bestaan, kan het voor inkopers van retail, foodservice, 

horeca en levensmiddelenindustrie en voor consumenten lastig zijn een weloverwogen keuze te maken 

als ze dierenwelzijn willen meewegen in hun aankoopbeslissing. Dit rapport beoogt een overzicht te geven 

van de verschillen tussen deze concepten op het gebied van dierenwelzijn. 

 

Naast dit rapport, dat gericht is op dierenwelzijn, is ook een vergelijking opgesteld over de milieueffecten 

van de verschillende concepten. Dit werd uitgevoerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), 

hiervan is een apart rapport gepubliceerd1. 

 

Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van alle supermarkten, die gegevens hebben 

verstrekt over hun vleeskuikenconcepten. Het rapport is gereviewed door dr.ir. Ingrid de Jong van Wage-

ningen Livestock Research.  
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SAMENVATTING 

In Nederland worden op ieder moment circa 50 miljoen vleeskuikens gehouden, en jaarlijks 600 miljoen 

vleeskuikens geslacht. Lange tijd waren de reguliere, snelgroeiende kip en de biologische kip de enige 

twee concepten waaruit de consument kon kiezen in de supermarkt. Anno 2019 zijn het er veel meer, met 

het Beter Leven keurmerk 1 ster en supermarktconcepten als grootste spelers op de binnenlandse markt. 

De veelheid aan concepten zorgt ervoor dat het voor consumenten en inkopers van retail, foodservice, 

horeca en levensmiddelenindustrie lastig kan zijn om te kiezen voor een product op basis van dierenwel-

zijn. Dit rapport vergelijkt de verschillende concepten op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast is een 

rapport opgesteld om de milieueffecten van de concepten in kaart te brengen1. 

 

Dit rapport bevat een dierenwelzijnsvergelijking  tussen de reguliere, snelgroeiende vleeskuikens die moe-

ten voldoen aan minimale dierenwelzijnsregels uit de EU- en nationale wetgeving, de verschillende super-

marktconcepten (Albert Heijn, Aldi, Jumbo, LIDL, Superunie), Beter Leven keurmerk 1 ster, en biologisch. 

Deze verschillen op meerdere aspecten van elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van de maximale groei per 

dag, de bezettingsdichtheid, toegang tot een (overdekte) uitloop, en verrijkingsmateriaal in de stal. Hierbij 

liggen de eisen die gesteld worden door de supermarktconcepten over het algemeen tussen de eisen van 

de reguliere vleeskuikenhouderij en Beter Leven keurmerk 1 ster in. 

 De concepten zijn met elkaar vergeleken aan de hand van de principes en criteria van het Welfare 

Quality® protocol. Dit protocol is ontwikkeld door een consortium van Europese dierenwelzijnsonderzoe-

kers, om het beoordelen van welzijn te operationaliseren. Daarnaast is bekeken hoe transparant de con-

cepten zijn, en hoe ze geborgd worden.  

 

Op het principe goede voeding scoren vleeskuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster, de Nieuwe 

Standaard Kip van Jumbo en biologische vleeskuikens het best, gevolgd door de overige supermarktcon-

cepten. Reguliere vleeskuikens en LIDL scoren het slechtst. Het grootste probleem bij deze snelgroeiende 

vleeskuikens, en (in mindere mate) bij een deel van de supermarktconcepten, is dat de ouderdieren van 

deze vleeskuikens chronisch honger lijden. Deze dieren zijn namelijk, net als hun nakomelingen de vlees-

kuikens, geselecteerd om snel te groeien. Echter, als ze onbeperkt voer zouden krijgen, worden ze te 

zwaar, wat een negatief effect heeft op de reproductie. De dieren worden daarom sterk beperkt gevoerd. 

De hennen vooral in de opfokperiode, de hanen (ca. 8-9% van ieder koppel) vooral in de productieperiode.  

Een consequentie van de chronische honger kan zijn dat de dieren stereotiep drinkgedrag gaan 

vertonen, wat leidt tot natter strooisel. Om dat te voorkomen hebben de ouderdieren meestal beperkt toe-

gang tot water (alleen op bepaalde tijden van de dag), wat tot periodes van dorst kan leiden. Bij trager 

groeiende ouderdieren is dit niet of in veel mindere mate nodig, omdat zij geen chronische honger lijden 

en daardoor onbeperkt water krijgen.  

Honger en dorst zijn ernstige welzijnsproblemen, die alleen volledig opgelost kunnen worden door 

trager groeiende rassen te gaan houden. Aanpassingen aan het voerregime, zoals het geven van meer 

vezels, hebben wisselende resultaten en zijn niet de beste oplossing.  

 

Biologische vleeskuikens en kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster scoren het best op het principe 

goede huisvesting. Dit komt onder andere door een beter rustcomfort, veroorzaakt door een betere strooi-

selkwaliteit als gevolg van een lagere bezetting en meer activiteit.  Daarnaast ervaren kuikens binnen deze 

concepten minder verstoringen door een lagere bezetting, en een beter gesynchroniseerd slaapgedrag 

door een langere donkerperiode ’s nachts en hogere lichtintensiteit gedurende de dag. Ook het thermisch 

comfort is bij deze concepten beter, door een lagere groeisnelheid (waardoor de kuikens beter bestand 

zijn tegen warmte) en een lagere bezettingsdichtheid. 
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Op het principe goede gezondheid scoren biologische vleeskuikens en kuikens met het Beter Leven keur-

merk 1 ster het best, gevolgd door de supermarktconcepten en vervolgens de reguliere vleeskuikens. 

Problemen zoals kreupelheid en contactdermatitis komen minder voor naarmate de dieren trager groeien 

en meer ruimte hebben. De uitval is het hoogst bij reguliere vleeskuikens, gevolgd door supermarktcon-

cepten en vervolgens het Beter Leven keurmerk 1 ster. Antibioticagebruik ligt lager bij trager groeiende 

vleeskuikens dan bij reguliere, een verdere opsplitsing in concepten is helaas niet beschikbaar. Vanuit de 

praktijk wordt wel aangegeven dat bij het Beter Leven keurmerk 1 ster minder antibiotica gebruikt hoeft te 

worden dan bij supermarktconcepten. Myopathieën als gevolg van snelle groei komen minder voor bij 

trager groeiende dieren.  

 Een aandachtspunt voor de concepten met trager groeiende vleeskuikens zijn ziektes die alleen 

voorkomen bij kuikens die ouder worden dan de gangbare 5-6 weken, zoals Marek. Ook coccidiose kan 

mogelijk een probleem vormen als de dieren door de langere donkerperiode te weinig coccidiostatica uit 

het voer opnemen. Tegen Marek en coccidiose kan wel worden gevaccineerd.  

 De ingrepen die bij ouderdieren worden uitgevoerd verschillen op één punt van elkaar: de snavels 

van moederdieren van reguliere vleeskuikens mogen niet meer worden behandeld, die van trager groei-

ende vleeskuikenmoederdieren wel. Momenteel wordt onderzocht of dit ook voor moederdieren van trager 

groeiende vleeskuikens kan worden afgeschaft. 

 Voor reguliere en biologische vleeskuikens worden geen eisen gesteld aan de bedwelmingsme-

thode. Alle supermarktconcepten stellen meerfase-CO2-bedwelming verplicht, en ook binnen het Beter 

Leven keurmerk wordt hiernaartoe gewerkt. Bij reguliere en biologische kuikens mag daarnaast ook wa-

terbadbedwelming worden toegepast, wat negatieve consequenties voor het dierenwelzijn heeft. 

 

Biologische vleeskuikens scoren het best op het principe normaal gedrag, gevolgd door kuikens met het 

Beter Leven keurmerk 1 ster, kuikens van supermarktconcepten en tenslotte reguliere vleeskuikens. De 

hoogste score voor het biologische concept komt voornamelijk doordat de bezettingsdichtheid daar het 

laagst is, en de dieren toegang tot een vrije uitloop hebben waarin ze bijvoorbeeld kunnen foerageren, 

zon- en stofbaden. Bij het Beter Leven keurmerk 1 ster ligt de bezettingsdichtheid iets hoger, en de dieren 

hebben toegang tot een overdekte uitloop met daglicht en frisse lucht. Supermarktconcepten hebben een 

hogere bezetting dan het Beter Leven keurmerk 1 ster, en geen (overdekte) uitloop. Ook de groeisnelheid 

speelt hier een rol: hoe trager de kuikens groeien, hoe actiever ze zijn en hoe meer ze in staat zijn hun 

natuurlijke gedrag te vertonen. Daarnaast spelen de donkerperiode en lichtintensiteit een rol. Een langere 

donkerperiode gecombineerd met een hogere lichtintensiteit gedurende de dag zorgt voor een betere syn-

chronisatie van het gedrag. Ten slotte is het van belang of er omgevingsverrijking wordt aangeboden, en 

zo ja, welke. Verrijking kan bijvoorbeeld scharrel- of rustgedrag faciliteren. 

 

Het Europese keurmerk voor biologisch vlees, en het Beter Leven keurmerk 2 en 3 sterren zijn topkeur-

merken volgens de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal. Het Beter Leven keurmerk 1 ster scoort iets 

lager op het gebied van dierenwelzijn. Dit is echter over alle diersoorten heen bekeken, en niet specifiek 

voor vleeskuikens, waar de verschillen met de reguliere sector aanzienlijk zijn. De supermarktconcepten 

komen niet voor in deze Keurmerkenwijzer, of worden maar op één aspect beoordeeld, omdat het hier 

gaat om bedrijfslogo’s (een keurmerk is van een onafhankelijke partij). 

 

Bedrijven met reguliere vleeskuikens worden enkel gecontroleerd door de NVWA, op de naleving van de 

minimale EU-regels op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast kunnen deze bedrijven aangesloten zijn 

bij ketenkwaliteitssystemen zoals IKB. Voor vleeskuikenbedrijven met het Beter Leven keurmerk en alle 

supermarktconcepten is deelname aan een kwaliteitssysteem zoals IKB verplicht.  
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Alle supermarktconcepten worden gecontroleerd door onafhankelijke certificatie instellingen 

(CI’s). De naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk wordt gecontroleerd door CI’s, de Stich-

ting Beter Leven keurmerk is verantwoordelijk voor de borging. Biologische bedrijven worden gecontro-

leerd door Skal.  

Het Beter Leven keurmerk is transparant over het inspectie- en sanctioneringsbeleid. Dit geldt 

niet voor de supermarktconcepten. Ook de transparantie over de criteria is bij de supermarktconcepten 

minder goed dan die van het Beter Leven keurmerk of biologisch.  

 

Concluderend scoren het biologische concept en Beter Leven keurmerk 1 ster het best op het gebied van 

zowel dierenwelzijn als transparantie en borging van het concept. Consumenten die willen kiezen voor 

dierenwelzijn kunnen daarom het best producten van deze concepten kopen. Ook inkopers van retail, 

foodservice en horeca kunnen zich onderscheiden op het gebied van dierenwelzijn door kipproducten van 

deze concepten aan te bieden.  

De supermarktconcepten waren toen ze op de markt kwamen een stap in de goede richting, maar 

halen niet dezelfde welzijnsverbeteringen ten opzichte van reguliere kuikens als het Beter Leven keurmerk 

1 ster en het biologische concept. Tussen de supermarktconcepten zijn wel enkele verschillen. De Nieuwe 

Standaard Kip van Jumbo komt het dichtst in de buurt van Beter Leven keurmerk 1 ster komt, waarbij er 

nog steeds belangrijke verschillen zijn, zoals het ontbreken van een overdekte uitloop en een hogere be-

zettingsgraad. 

De reguliere vleeskuikens scoren op bijna alle onderdelen van dierenwelzijn het slechtst, en zijn 

dus volstrekt onder de maat. Naast de welzijnsproblemen van de vleeskuikens zelf, is de chronische hon-

ger van de ouderdieren, die in verschillende mate ook speelt bij de supermarktconcepten behalve de 

Nieuwe Standaard Kip, een belangrijk probleem.  
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1. INLEIDING 

In Nederland worden op ieder moment zo’n 50 miljoen vleeskuikens gehouden, en 600 miljoen vleeskui-

kens per jaar geslacht2,3. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de Nederlandse vleeskuikenhouderij. 

Reguliere vleeskuikens (de zogenaamde “plofkippen”) zijn vanaf halverwege de 20e eeuw gefokt op steeds 

snellere groei, lagere voederconversie en grotere borstfilets4. Tot 2007 werden in de Nederlandse vlees-

kuikenhouderij bijna uitsluitend deze kuikens gehouden, en daarnaast biologische kuikens voor een niche-

markt (11 bedrijven met in totaal 93.000 kuikens in 20185).  

In 2007 werd het Beter Leven keurmerk geïntroduceerd door de Dierenbescherming. Vleeskui-

kens met 1 ster van dit keurmerk zijn van een trager groeiend ras en hebben onder andere meer ruimte, 

daglicht in de stal, strobalen, en toegang tot een overdekte uitloop. Bij 2 sterren komt hier onder andere 

een vrije uitloop bij, en 3 sterren worden toegekend aan biologische houderijen of systemen die daar ge-

lijkwaardig aan zijn qua dierenwelzijn. In 2018 werden in totaal ruim 29 miljoen vleeskuikens met een Beter 

Leven keurmerk gehouden, waarvan het overgrote deel met 1 ster. 

 

Na de opkomst van het Beter Leven keurmerk en onder toenemende druk van de publieke opinie, hebben 

supermarkten vanaf 2013 hun eigen kipconcepten ontwikkeld. Via een samenwerkingsverband van het 

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het toenmalige Productschap voor Pluimvee en Eieren, 

de LTO vakgroep Pluimveehouderij/Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders, de Nederlandse Vak-

bond Pluimveehouders en een aantal pluimveeslachterijen hebben alle bij het CBL aangesloten super-

markten samen het “Kip van Morgen”-concept ontwikkeld. Dit werd aanvankelijk afgewezen door de Au-

toriteit Consument en Markt, omdat door deze afspraken de concurrentie beperkt werd, en omdat de duur-

zaamheidsvoordelen voor de consument niet opwogen tegen de nadelen6,7. De meeste supermarkten zijn 

vervolgens vanaf 2014 hun eigen kipconcepten gaan ontwikkelen. Inmiddels zijn alle supermarkten voor 

het verse kipassortiment volledig omgeschakeld op kip van hun eigen concept. Kipvleeswaren en ver-

werkte kipproducten kunnen nog wel vlees van reguliere, snelgroeiende kip bevatten.  

 

Op dit moment zijn 30-40% van de in Nederland gehouden vleeskuikens zogenaamde ‘conceptkippen’8,9. 

Dat wil zeggen vleeskuikens van een supermarktconcept, of vleeskuikens gehouden onder het Beter Le-

ven keurmerk (ca. 5% van alle vleeskuikens in Nederland10) of onder het biologisch keurmerk (ca. 0,2% 

van alle vleeskuikens in Nederland5). De overige 60-70% van de Nederlandse vleeskuikens worden met 

name gehouden voor export of voor verwerkte producten, of voor de horeca en de levensmiddelenin-

dustrie, en betreffen kuikens van een regulier, snelgroeiend ras. 

 

Door de beperkte transparantie van de supermarktconcepten, is het voor consumenten lastig om te weten 

wat voor soort kip ze precies kopen en onder welke omstandigheden de dieren gehouden zijn. De meeste 

supermarkten geven op hun website en in de winkel wel enige informatie over hun kipconcept, maar dit is 

vaak erg beknopt en soms wordt helemaal geen informatie verstrekt. Geen enkele supermarkt is volledig 

transparant over hun criteria en borging; informatie hierover is niet integraal publiek beschikbaar. Bij het 

Beter Leven keurmerk en het biologische keurmerk is dit wel het geval. Voor dit rapport is daarom aanvul-

lende informatie over de concepten opgevraagd bij de supermarkten zelf. Daaruit blijkt dat de supermarkt-

concepten op elkaar lijken, maar toch zijn er verschillen die relevant zijn voor dierenwelzijn (zie hoofdstuk 

3. Concepten). Wat de supermarktconcepten gemeen hebben, is dat bijna alle eisen die ze stellen tussen 

de minimumeisen van de Europese wetgeving en de criteria voor het Beter Leven keurmerk met 1 ster in 

zitten.  
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Dit rapport vergelijkt de criteria van de verschillende concepten en hun effect op dierenwelzijn (zie hoofd-

stuk 4. Welzijnsvergelijking). Hierbij worden meegenomen: reguliere vleeskuikens, kuikens van super-

marktconcepten, kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster en biologische vleeskuikens. Tenslotte 

worden de transparantie en borging van de verschillende concepten vergeleken (hoofdstuk 5. Transpa-

rantie en borging), omdat een goede borging essentieel is om daadwerkelijk garanties te kunnen geven 

over het welzijn van de vleeskuikens. Het doel van dit rapport is om inzichtelijk te maken op welke punten 

de concepten van elkaar verschillen op het gebied van dierenwelzijn, en transparantie en borging.  
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2. VLEESKUIKENHOUDERIJ IN NEDERLAND 

In Nederland worden op ieder moment zo’n 50 miljoen vleeskuikens gehouden, en 600 miljoen vleeskui-

kens per jaar geslacht2,3. Meer dan 60% van de Nederlandse productie van pluimveevlees wordt geëxpor-

teerd11. De Nederlandse vleeskuikensector bestaat uit verschillende schakels, en elke schakel heeft zijn 

eigen, gespecialiseerde rol. Er zijn 540 vleeskuikenbedrijven, en 250 bedrijven met ouderdieren (opfok- 

en vermeerderingsbedrijven)3. In Figuur 1 worden de schakels in de productiekolom van vleeskuikenou-

derdieren tot slacht schematisch weergegeven.  

 

Vleeskuikenouderdieren zijn de vader- en moederdieren van de vleeskuikens. De bevruchte eieren die de 

moederdieren leggen worden uitgebroed. Hieruit komen de vleeskuikens die worden gehouden voor de 

productie van kippenvlees. Behalve vleeskuikenouderdieren zijn er ook (over)grootouderdieren en zuivere 

lijnen, die bij de fokkerijorganisaties gehouden worden. Deze groepen dieren vallen buiten de scope van 

dit rapport. 

Welke rassen ouderdieren gebruikt worden is afhankelijk van het concept waaronder hun nako-

melingen, de vleeskuikens, gehouden worden (zie 3. Concepten en 4. Welzijnsvergelijking). Ouderdieren 

worden tot een leeftijd van ca. 20 weken op een opfokbedrijf gehouden. Hanen en hennen worden gedu-

rende de opfokperiode apart gehuisvest. Huisvesting is meestal grondhuisvesting, waar de dieren op een 

strooisellaag worden gehouden. Er zijn water- en voerlijnen die over de hele lengte van de stal lopen. 

Meestal zijn beunen (verhogingen waarop de dieren kunnen rusten) aanwezig, om de dieren te trainen om 

omhoog te gaan omdat in de productieperiode de legnesten zich op de beun bevinden. 

Als de ouderdieren 20 weken oud zijn worden ze getransporteerd naar een vermeerderingsbe-

drijf. Hier worden de hennen en hanen bij elkaar gehuisvest (gemiddeld bestaat 8-9% van het koppel uit 

hanen), zodat de hennen bevruchte eieren leggen. Gedurende deze periode worden de dieren in een 

grondhuisvestingssysteem gehouden. Er zijn naast water- 

en voerlijnen ook legnesten aanwezig waarin de hennen 

hun eieren leggen. Op veel bedrijven zijn beunen in de stal 

aanwezig. Aan weerszijden van de beun is een vloer met 

strooisel. Op een leeftijd van 60-65 weken worden de ou-

derdieren geslacht.  

 

De eieren worden naar een broederij getransporteerd. 

Hier worden ze 18 dagen in een incubator gelegd om uit-

gebroed te worden. Daarna worden ze meestal verplaatst 

naar de uitkomkast, waar de kuikens op dag 21 uit het ei 

komen. De kuikens worden vervolgens getransporteerd 

naar het vleeskuikenbedrijf. In sommige gevallen worden 

de eieren op dag 18 naar het vleeskuikenbedrijf getrans-

porteerd en komen de kuikens in de stal uit het ei. 

 

De vleeskuikens worden gehouden tot een leeftijd van 40 

tot 81 dagen (afhankelijk van het concept). Het ras van het 

kuiken, de huisvesting, bezettingsdichtheid, en manage-

ment verschillen per concept (zie 3. Concepten). Na de 

productieperiode worden de vleeskuikens getranspor-

teerd naar het slachthuis, bedwelmd en gedood.  

  Figuur 1 De vleeskuikenketen van ouderdie-

ren tot slachthuis 
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3. CONCEPTEN 

In deze vergelijking worden de volgende concepten meegenomen: 

- Regulier, snelgroeiend vleeskuiken (“plofkip”) – gehouden volgens de Europese minimumnormen 

(Richtlijn 2007/43/EG) 

- Supermarktconcepten 

o Albert Heijn (de “AH Kip”) 

o Aldi 

o Jumbo (de “Nieuwe Standaard Kip”) 

o LIDL 

o Superunie: Boon's markt en MCD (“Betere Kip”), Picnic en Boni (“Comfortkip”), Net-

torama (“Kiplekker”) 

o Superunie: Deen, Deka, Dirk, COOP, Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Poiesz, Spar, Vo-

mar (“Groenland Kip”) 

o Superunie: Plus (de “Nieuwe Plus Kip”) 

- Beter Leven keurmerk 1 ster (“Scharrelkip”) 

- Biologisch (Skal-gecertificeerd) 

 

Kleinere concepten, die bijvoorbeeld enkel in regionale winkels verkocht worden, en A-merken met een 

dierenwelzijnsclaim waarbij kip in samengestelde producten is verwerkt, nemen we in deze vergelijking 

niet mee. Biologische producten hebben gebruiksrecht van het Beter Leven keurmerk 3 sterren. Dat wil 

zeggen dat zij dit keurmerk mogen dragen als ze gecertificeerd zijn door Skal, de stichting die in Nederland 

verantwoordelijk is voor het controleren en certificeren van biologische producten en bedrijven. De meeste 

biologische kipproducten dragen daarom het Beter Leven keurmerk 3 sterren, maar dit is niet altijd het 

geval. In deze vergelijking worden de normen zoals die in de biologische wetgeving vermeld staan gehan-

teerd. 

 

Deze vergelijking richt zich op de schakels van de vleeskuikenhouderij van vleeskuikenouderdieren tot en 

met de slacht van de vleeskuikens. Ook al hebben de huidige concepten (nog) geen van alle eisen gesteld 

aan de houderij van de vleeskuikenouderdieren, toch wordt het welzijn van deze dieren beïnvloed door de 

vleeskuikenrassen die worden toegestaan in de verschillende concepten. De concepten stellen namelijk 

een maximale groeisnelheid voor de kuikens vast, en deze wordt bepaald door de genetische groeipotentie 

van de ouders. Verschillende welzijnsaspecten hangen samen met de groeisnelheid (zie hoofdstuk 4. 

Welzijnsvergelijking).  

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken per concept, die relevant zijn voor het welzijn 

van de kuikens. 
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Tabel 1 Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de vleeskuikenconcepten m.b.t. dierenwelzijnseisen. Tussen haakjes staat de situatie in de praktijk aangegeven, als 

deze verschilt van de gestelde criteria.  

Concept 

Max. 
gem. 
groei 
(g/d)* 

Min. 
slacht-
leeftijd 
(dagen) 

Max. bezetting 

 Over-
dekte 

uitloop 
Vrije 

uitloop Daglicht 

Min. 
donker-
periode Verrijking 

Early 
feeding 

/ uit-
komst 
in stal 

Tussen-
tijds uit-

laden 
toege-
staan 

Trans-
port-
duur 

Bedwel-
mingsme-

thode 
Dieren 

/ m2 
Kg / 
m2* 

Regulier (EU wet-
geving) 

geen 
eis 
(60-
65) 

geen eis 
(35-42) 

geen 
eis 

(18-21) 

33, 39 
of 421 

geen eis 
(nee) 

geen eis 
(nee) 

geen eis 
(nee) 

6 uur 
waarvan 
4 aan-
eenge-
sloten 

geen eis (nee) 

geen eis 
(deel 

van de 
bedrij-
ven) 

ja geen eis 

verschil-
lende me-

thodes toe-
gestaan2 

Deen, Deka, Dirk, 
COOP, Hoogvliet, 
Jan Linders, MCD, 
Poiesz, Spar, Vo-
mar (Groenland 

Kip) 

50 
geen eis 
(47-52) 

geen 
eis 

(15-16) 
38 

geen eis 
(nee) 

geen eis 
(nee) 

 

ja, 3% van 
stalopper-

vlak 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

pikstenen: 1 steen 
per 250 m² + spring-
tableaus: 1 m²/2.500 

dieren 

geen eis 
(nee3) 

nee 
geen eis 
(max. 4 

uur) 

multifase-
CAS 

Boon's markt en 
MCD (Betere Kip), 

Picnic en Boni 
(Comfortkip), Net-
torama (Kiplekker) 

50 46 15 
geen 
eis 

geen eis 
(nee) 

geen eis 
(nee) 

ja, 3% van 
stalopper-

vlak 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

vanaf week 3: 1 baal 
stro/luzerne/ hooi per 

500 kuikens + 2 
gram graan per kui-

ken gestrooid 

geen eis 
(nee) 

nee 
max. 4 

uur 
multifase-

CAS 

AH 
(AH Kip) 

50 
geen eis 

(49) 

geen 
eis 
(15) 

38 
geen eis 

(nee) 
geen eis 

(nee) 
geen eis 

(nee) 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

1 strobaal per 1000 
kuikens 

geen eis 
(20%4) 

ja (komt 
niet 

voor) 
geen eis 

multifase-
CAS 

Plus 
(Nieuwe Plus Kip) 

50 
geen eis 

(46) 

geen 
eis 
(15) 

38 
geen eis 

(nee) 
geen eis 

(nee) 

ja (3% van 
stalopper-

vlak) 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

1 strobaal per 1000 
kuikens 

geen eis 
(nee) 

ja (komt 
niet 

voor) 
geen eis 

multifase-
CAS 

LIDL 50 
geen eis 

(47) 

geen 
eis 
(15) 

38 nee nee 
nee 

(75%5) 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

afleidingsmateriaal 
bijv. pikblokken (1 
per 150 m² stalop-

pervlak) + stalstruc-
turering bijv. mobiele 
verhoging (1 per 150 

m² staloppervlak) 
 

geen eis 
(nee) 

ja, 1 
keer 

max. 8 
uur 

multifase-
CAS 
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Concept 

Max. 
gem. 
groei 
(g/d) 

Min. 
slacht-
leeftijd 
(dagen) 

Max. bezetting 

Over-
dekte 

uitloop 
Vrije 

uitloop Daglicht 
Donker-
periode Verrijking 

Early 
feeding 
of uit-
komst 
in stal 

Tussen-
tijds uit-

laden 
toege-
staan 

Trans-
port-
duur 

Bedwel-
mingsme-

thode 
Dieren 

/ m2 Kg / m2 

Aldi 50 
geen eis 

(50) 
15 34 

geen eis 
(nee) 

geen eis 
(nee) 

ja, 3% van 
het grond-
oppervlak 

6 uur 
aaneen-
gesloten 

vanaf dag 15: 2 gram 
graan per kuiken per 

dag gestrooid + 1 
strobaal of 1 piksteen 

per 1000 kuikens 

geen eis 
(nee) 

nee 
max. 4 

uur 
multifase-

CAS 

Jumbo 
(Nieuwe Standaard 

Kip) 
45 

49 
(51-52) 

13,5 
(12) 

30 
geen eis 

(nee) 
geen eis 

(nee) 

ja, 3% van 
stalopper-

vlak 

8 uur 
aaneen-
gesloten 

vanaf week 3: min. 2 
gram graan per kui-

ken per dag ge-
strooid + 1 hele stro-, 

hooi-, luzerne- of 
snijmaïsbaal van mi-

nimaal 20 kg per 
1000 kuikens 

geen eis 
(staat 
voor 

2019 op 
de plan-

ning) 

nee 
max. 4 

uur 
multifase-

CAS 

Beter Leven keur-
merk 1 ster 

45 56 
12 

(10) 
25 ja nee 

ja, 3% van 
stalopper-

vlak 

8 uur 
aaneen-
gesloten 

vanaf dag 8: 1 
hooi/stro/luzernebaal 

per 1000 dieren + 
vanaf dag 15: dage-

lijks graan/voer 
strooien door pluim-

veehouder 

geen eis 
(gedeel-
telijk6) 

nee 
max. 3 

uur 

multifase-
CAS; water-

badme-
thode wordt 
uitgefaseerd 

Biologisch 
Geen 

eis 
(407) 

70 of 
818 10 21 

geen eis 
(nee) 

ja Ja 
8 uur 

aaneen-
gesloten 

geen eis 
geen eis 

(nee) 
geen eis 

(nee) 
geen eis geen eis 

* In supermarktconcepten wordt vaak met een gemiddelde over drie rondes gerekend. Bij het Beter Leven keurmerk mag dit in geen enkele ronde overschreden worden.  

CAS: Controlled Atmosphere Stunning; de CO2-concentratie in de lucht wordt geleidelijk verhoogd.  

1 In de praktijk komt bijna uitsluitend 39-42 kg/m2 voor. 

2 In de praktijk vnl. multifase-CAS en waterbad 

3 Momenteel wordt geëxperimenteerd met early feeding op de broederij 

4 In de praktijk heeft ca. 20% van de kuikens early feeding, met name op de broederij 

5 75% van de bedrijven heeft daglicht, 3% van staloppervlak 

6 Wél early feeding bij Beter Leven keurmerk 1 ster bij Albert Heijn 

7 In de praktijk worden vrijwel uitsluitend trager groeiende rassen gebruikt 

8 70 dagen als een traaggroeiend ras (max. 40 g/d) wordt gebruikt

 



 

Vleeskuikenconcepten in Nederland 14/58 

4. WELZIJNSVERGELIJKING 

Er zijn veel verschillende definities van dierenwelzijn. De definitie die de Dierenbescherming hanteert is 

‘de kwaliteit van leven zoals het dier het ervaart’12. Er zijn verschillende protocollen beschikbaar om het 

meten van dierenwelzijn te operationaliseren. Het bekendste is het Welfare Quality® protocol uit 200913, 

dat is ontwikkeld door een consortium van Europese dierenwelzijnsonderzoekers. Het Welfare Quality® 

protocol onderscheidt 4 principes en 12 criteria die van belang zijn voor het welzijn van dieren (Tabel 2). 

Deze principes en criteria zullen als leidraad gebruikt worden om tot een vergelijking van de vleeskuiken-

concepten te komen. Als concepten eisen stellen die relevant zijn voor één van de principes/criteria van 

het Welfare Quality® protocol, maar deze eisen niet zijn opgenomen als meting in dat protocol, zullen deze 

ook worden besproken.  

 
Tabel 2 De principes en criteria zoals opgesteld in het Welfare Quality® protocol 

Principe Criterium 

Goede voeding Afwezigheid van langdurige honger 

 Afwezigheid van langdurige dorst 

Goede huisvesting Rustcomfort 

 Thermisch comfort 

 Gemak van voortbeweging 

Goede gezondheid Afwezigheid van verwondingen 

 Afwezigheid van ziektes 

 Afwezigheid van pijn voortkomend uit managementpraktijken 

Normaal gedrag Expressie van sociaal gedrag 

 Expressie van andere gedragingen 

 Goede mens-dierrelatie 

 Positieve emotionele staat 
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4.1 Goede voeding 
Het principe ‘Goede voeding’ is onderverdeeld in de criteria ‘Afwezigheid van langdurige honger’ en ‘Af-

wezigheid van langdurige dorst’. Langdurige honger en dorst kunnen verschillende oorzaken hebben: 

- Het voer en/of water dat wordt verstrekt is onvoldoende (kwantiteit en/of kwaliteit); 

- De dieren nemen onvoldoende voer en/of water op. 

Aan de hand van kenmerken van de concepten en wetenschappelijke literatuur wordt een inschatting ge-

maakt van de aanwezigheid van langdurige honger en dorst per concept. Hierbij ligt de focus op vleeskui-

kenouderdieren en vleeskuikens op het primaire veehouderijbedrijf. Zie kaders 1 en 2 voor meer informatie 

over honger en dorst na uitkomst uit het ei en in de periode voor de slacht. 

4.1.1 Afwezigheid van langdurige honger 

In het Welfare Quality® protocol wordt langdurige honger gemeten door aan de slachtlijn te kijken naar het 

percentage uitgemergelde dieren / achterblijvers. In Nederlandse slachthuizen moet dit gemeten worden 

voor koppels die gecertificeerd zijn door IKB (Integrale Keten Beheersing; ca. 95% van alle vleeskuiken-

bedrijven zijn bij het ketenkwaliteitssysteem IKB-Kip aangesloten14), maar deze data zijn niet openbaar. 

Ook is het onduidelijk of achterblijvers daadwerkelijk apart geregistreerd worden, of dat deze enkel in het 

afkeurcijfer worden opgenomen en niet apart geregistreerd15. Daarom wordt hieronder besproken welke 

aspecten van het concept invloed kunnen hebben op het optreden van langdurige honger bij vleeskuiken-

ouderdieren en vleeskuikens. 

 

Vleeskuikenouderdieren 

De hoeveelheid voer die een dier moet opnemen wordt grotendeels bepaald door het genetische groeipo-

tentieel van het dier. De gemiddelde groeisnelheid van de kuikens (en daarmee ook die van de ouderdie-

ren) verschilt aanzienlijk tussen de concepten, van >65 g/d bij reguliere kuikens tot 40 g/d bij biologisch 

(Tabel 1). Dit komt omdat er verschillende rassen (of eigenlijk kruisingen/hybrides), met gedifferentieerde 

genetische aanleg voor groei, worden gebruikt voor de verschillende concepten.  

 

Bij reguliere vleeskuikens heeft de selectie op snelle groei ertoe geleid dat de dieren als het ware gepro-

grammeerd zijn om zoveel mogelijk voer op te nemen16. In Nederland is het grootste deel van de reguliere 

vleeskuikens en de vleeskuikenouderdieren van het type Ross 308. Deze vleeskuikens groeien gemiddeld 

60-65 g/d en bereiken in 35-42 dagen hun slachtgewicht van 2-2,5 kg. De ouderdieren hebben vrijwel 

hetzelfde groeipotentieel als hun nakomelingen, de vleeskuikens, maar worden veel ouder (60-65 weken). 

Doordat ze langer leven zouden ze bij onbeperkt voeren te zwaar worden, wat een negatief effect heeft 

op hun gezondheid en reproductiecapaciteit17. Om die reden worden de dieren beperkt gevoerd. Gedu-

rende de opfok (voordat de dieren eieren leggen) krijgen ze 25-33% van de hoeveelheid voer die ze zou-

den eten als ze ad libitum (onbeperkt) voer verstrekt zouden krijgen. In deze periode worden vooral de 

hennen beperkt in hun voeropname (91-92% van een koppel bestaat uit hennen, 8-9% uit hanen). Tijdens 

de legperiode worden de dieren beperkt tot 45-80%; de voerbeperking is in deze periode groter bij de 

hanen dan bij de hennen18. In andere landen wordt soms een voerregime toegepast waarbij de dieren om 

de dag gevoerd worden, of 1 of 2 dagen per week geen voer krijgen. Het is bewezen dat reguliere vlees-

kuikenouderdieren door deze voerbeperkingen chronische honger lijden19. 

 

Aangezien naar behoefte voeren voor de sector geen optie is in het geval van reguliere vleeskuikenouder-

dieren (omdat dit leidt tot meer ziektes, verhoogde sterfte en verminderde reproductie) worden andere 

methodes toegepast om honger te verminderen. Zo worden er soms extra vezels aan het voer toegevoegd 

die geen nutritionele waarde hebben, waardoor er meer volume kan worden gevoerd. Dit lijkt in sommige 

gevallen weliswaar positieve effecten te hebben op het hongergevoel van de dieren doordat de maag meer 

gevuld is, maar omdat de vezels geen voedingsstoffen bevatten kunnen de dieren nog steeds honger 
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ervaren19. Dit komt omdat verschillende verzadigingshormonen, zoals cholecystokinine en peptide YY, 

vrijkomen als reactie op voedingsstoffen (vetten, eiwitten en/of koolhydraten) in de darmen, en niet als 

reactie op maagvulling20. Een laag niveau van deze verzadigingshormonen draagt bij aan het hongerge-

voel, en het toevoegen van vezels aan het voer in plaats van extra voedingsstoffen is dus geen volledige 

oplossing voor het hongerprobleem. 

 

De schijnbare onmogelijkheid om reguliere vleeskuikenouderdieren zowel voldoende te voeren als te zor-

gen dat ze in goede gezondheid blijven, wordt ook wel de ‘broiler breeder paradox’ genoemd (broiler bree-

der = vleeskuikenouderdier)21. Deze paradox zal alleen maar groter worden naarmate de fokkerij zich blijft 

richten op lagere voederconversies en dus nog efficiëntere dieren. De aangewezen oplossingsrichting 

voor het probleem van chronische honger bij vleeskuikenouderdieren lijkt dus te liggen bij een omschake-

ling naar trager groeiende dieren, die naar hun behoefte gevoerd kunnen worden zonder dat er gezond-

heidsproblemen ontstaan19. 

 

Supermarktconcepten maken vaak gebruik van rassen waarvan de moederdieren van een iets trager 

groeiend ras zijn dan de moederdieren van reguliere vleeskuikens, en de vaderdieren van een snelgroei-

end ras (zie Tabel 3 en, voor een volledig overzicht van welke rassen per concept gebruikt mogen worden, 

Bijlage 1). Of de moederdieren beperkt worden gevoerd is afhankelijk van het ras. De vaderdieren (8-9% 

van ieder koppel bestaat uit hanen, de rest uit hennen) worden wel beperkt gevoerd.  

 

Hybrides die in de praktijk door veel supermarktconcepten gebruikt worden waarbij de maximale groei 50 

g/d is, zijn de Hubbard JA987, de Hubbard JA287 en de Ranger Classic. Volgens informatie van de fok-

kerijbedrijven bereiken de Hubbard JA87 moederdieren een gewicht van net onder de 2,4 kg aan het eind 

van de productieperiode (rond 65 weken). De Hubbard JA87 is daarmee een zogenaamd ‘dwergmoeder-

dier’; kleinere hennen met een lagere groeisnelheid en een eindgewicht lager dan 2,4 kg. Deze dwerg-

moederdieren hoeven niet beperkt gevoerd te worden en ervaren dus geen chronische honger. Daarnaast 

is in het Besluit Houders van Dieren vastgelegd dat deze ouderdieren (waarvan de moederdieren een 

maximaal gewicht van 2,4 kg bereiken) tijdens de productieperiode (dus niet de opfok) onbeperkt toegang 

moeten hebben tot luzerne, snijmais-silage of daarmee vergelijkbaar ruwvoer. Ook de hanen hebben hier 

dus toegang toe. AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groenland Kip en Nieuwe Plus Kip 

maken gebruik van Hubbard JA87 moederdieren.  

Het Ranger moederdier heeft een gewicht van ca. 3,2 kg op 58-60 weken leeftijd. De Ranger 

moederdieren zijn dus geen dwergmoederdieren, en het is dus niet wettelijk verplicht om deze ouderdieren 

ruwvoer te verschaffen. Ook zullen ze beperkter gevoerd moeten worden dan lichtere moederdieren om 

reproductie- en gezondheidsproblemen te vermijden. Om die reden kan verondersteld worden dat ze hon-

ger hebben. Dit ras wordt gebruikt voor de AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groenland 

Kip, LIDL en Nieuwe Plus Kip. 

LIDL maakt behalve van de Ranger Classic ook gebruik van de hybride Rowan 708. Deze vlees-

kuikens hebben snelgroeiende moederdieren, verglijkbaar met de reguliere Ross 308. Deze moederdieren 

moet dus sterk beperkt gevoerd worden, met een groot risico op chronische honger.  

Voor de Nieuwe Standaard Kip van Jumbo, die als enige van de supermarkten een maximale 

groei van 45 g/d hanteert, worden met name de Hubbard JA257, 757 en 957 gebruikt. Deze vleeskuikens 

hebben als moederdier de JA57, welke een dwergmoederdier is en dus onbeperkt kan worden gevoerd.  

Ook moeten alle ouderdieren tijdens de productieperiode toegang tot ruwvoer hebben. Voor het Beter 

Leven keurmerk worden vrijwel uitsluitend de Hubbard JA757 en JA257 gebruikt (voor een volledig over-

zicht zie Bijlage 1). Ook in de biologische sector in Nederland wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt 

van de Hubbard JA757 of JA257 kuikens. Bij deze concepten met dwergmoederdieren komt structurele  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf6_Sub-paragraaf6.1a_Artikel2.65d


 

Vleeskuikenconcepten in Nederland 17/58 

Tabel 3 Overzicht van vader- en moederdieren van de in de praktijk gebruikte vleeskuikenrassen voor de 

diverse concepten op de Nederlandse markt. Voor een volledig overzicht van de rassen die voor alterna-

tieve concepten gebruikt zouden mogen worden, zie Bijlage 1. 

Vleeskui-
ken 

Vader-
dier Moederdier 

Concepten waarin dit vleeskuiken 
gebruikt mag worden Lijn Lijn 

Dwerg-
moeder-

dier1 

Beperkt ge-
voerd 

Ross 308 Ross 
308 

Ross 308 
 

nee ja Geen (regulier vleeskuiken) 

Rowan 
708 

 

Rowan Ross 708 
 

nee ja LIDL 

Ranger 
Classic 

Classic Ranger nee ja (hetzij 
minder dan 
Ross 308) 

AH Kip 
Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker 

Groenland Kip 
LIDL 

Nieuwe Plus Kip 
 

Rowan 
Ranger 

Rowan Ranger nee ja (hetzij 
minder dan 
Ross 308) 

Aldi 

      
Hubbard 
JA287 

M22 JA87 ja nee  Aldi 
Groenland Kip 

Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker 
Nieuwe Plus Kip 

 
Hubbard 
JA987 

M99 JA87 ja nee  AH Kip  
Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker 

Groenland Kip 
Nieuwe Plus Kip 

 
Hubbard 
JA257 

M22 JA57 ja nee  Beter Leven keurmerk 
Biologisch  

 
Hubbard 
JA757 

M77 JA57 ja nee  Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Kip 

Biologisch  
 

Hubbard 
JA957 

M99 JA57 ja nee  Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Kip 

 

1 Dwergmoederdieren bereiken een gewicht aan het eind van de productieperiode (ca. 65 weken) van maximaal 2,4 kg. 

Ze mogen op een iets hogere bezetting gehouden worden (1.200 i.p.v. 1.300 cm2 per dier), maar krijgen onbeperkt 

toegang (ook de vaderdieren) tot ruwvoer zoals luzerne of snijmais. 

 

chronische honger bij de moederdieren niet voor, in tegenstelling tot concepten met zwaardere ouderdie-

ren.  

 

De vaderdieren van alle concepten zijn van een sneller groeiend ras, en moeten wel beperkt worden in 

hun voeropname. De vaderdieren zorgen ervoor dat de vleeskuikens die ze voortbrengen voldoende spier-

aanzet hebben. Als ze worden gehouden in combinatie met een dwergmoederdier hebben ze onbeperkt 

toegang tot ruwvoer; vaak wordt dit in ruifjes of netten in de stal opgehangen. Dit zorgt voor meer maag-

vulling, waardoor het hongergevoel deels kan worden weggenomen. 
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Vleeskuikens 

Reguliere vleeskuikens (in Nederland wordt vooral de Ross 308 gehouden) hebben van alle concepten 

de hoogste groeisnelheid (65 g/d). In de praktijk worden vleeskuikens onbeperkt gevoerd; dit is nodig om 

de snelle groei te realiseren. Het is daarom onwaarschijnlijk dat langdurige honger door onvoldoende aan-

bod optreedt. Echter, het is wel mogelijk dat individuele dieren onvoldoende voer op kunnen nemen, bij-

voorbeeld omdat ze door kreupelheid of andere aandoeningen niet meer bij de voerpannen kunnen ko-

men. Dit resulteert in zogenaamde ‘achterblijvers’ (kuikens die in groei achterblijven in vergelijking met 

hun koppelgenoten). De verminderde voeropname van achterblijvers is vaak secundair aan een ander 

(gezondheids)probleem22. Er moet door slachterijen data over uniformiteit worden bijgehouden voor IKB 

Kip-certificering, waaruit zou kunnen worden afgeleid wat het percentage te lichte kuikens is, maar deze 

zijn niet openbaar. 

 

De maximale groei per dag van de vleeskuikens van supermarktconcepten is 50 g/d, behalve bij de 

Nieuwe Standaard Kip van Jumbo, waar 45 g/d het maximum is. De vleeskuikens met Beter Leven 

keurmerk 1 ster groeien maximaal 45 g/d. Biologische kuikens groeien nog iets trager dan de Beter 

Leven 1 ster kuikens (40 g/d). De vleeskuikens van deze concepten worden ad libitum gevoerd. Het is 

daarom onwaarschijnlijk dat langdurige honger door onvoldoende aanbod optreedt. Wel kunnen, net als 

bij reguliere vleeskuikens, aandoeningen voorkomen waardoor individuele dieren de voerlijn moeilijk kun-

nen bereiken. De kans hierop is wel lager dan bij snelgroeiende kuikens, zie hiervoor ook 4.3. Goede 

gezondheid. 

4.1.2 Afwezigheid van langdurige dorst 

De hoeveelheid water die een dier op moet nemen hangt af van veel factoren, waaronder de hoeveelheid 

en de samenstelling van het voer, de omgevingstemperatuur en de gezondheidsstatus van het dier22. Er 

is geen betrouwbare, makkelijk uitvoerbare meting voor het meten van dorst bij vleeskuikens. Er zijn geen 

data beschikbaar over hoe vaak dorst bij de verschillende concepten voorkomt. Daarom wordt hieronder 

per concept besproken welke aspecten van het concept invloed kunnen hebben op het optreden van lang-

durige dorst bij vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens. 

 

Vleeskuikenouderdieren 

Volgens stakeholders uit de Nederlandse vleeskuikenouderdiersector wordt naast het voeraanbod, vaak 

ook het wateraanbod beperkt (bij 90-95% van de opfokbedrijven en bij 85-95% van de vermeerderingsbe-

drijven)22. Vanuit de sector wordt aangegeven dat de tijd dat water beschikbaar is op veel bedrijven wel 

toeneemt. Waterbeperking gebeurt omdat onbeperkte watervoorziening leidt tot natter strooisel. Dit kan 

ontstaan doordat de dieren stereotiep drinkgedrag vertonen. Dit is repetitief, invariabel en schijnbaar doel-

loos drinkgedrag, dat mogelijk een poging is om met de stress om te gaan die ontstaat omdat de dieren 

honger hebben19. Stereotiep drinken leidt ofwel tot vermorsing van water en daardoor natter strooisel, of 

tot meer opname van water en daardoor nattere mest. Als gevolg van nat strooisel kan contactdermatitis 

(huidontsteking) op de poten en de borst ontstaan. Een beperkte wateropname voorkomt dit probleem.  

Stakeholders uit de sector vinden dat beperkte waterverstrekking geen negatieve impact op de 

gezondheid, het gedrag of de fysiologie van de dieren heeft22. Echter, volgens wetenschappers heeft de 

beperking van drinkwater een grote impact op het welzijn van de ouderdieren23. Enerzijds kan het voor 

dorst zorgen bij de dieren, anderzijds is het (overmatig) drinkgedrag voor de dieren een manier om met de 

stress om te gaan die voortkomt uit honger19.  

 

Stakeholders uit de Nederlandse vleeskuikenouderdiersector geven aan dat bij ouderdieren van trager 

groeiende vleeskuikens water gedurende langere periodes (in vergelijking met snelgroeiende ouderdie-

ren) of helemaal onbeperkt wordt verstrekt22. Dit is mogelijk omdat deze dieren veel minder of niet beperkt 
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worden in hun voeropname, en dus geen stereotiep drinkgedrag vertonen22. Het ging in dit geval om alle 

niet-reguliere ouderdieren, dus bijvoorbeeld ouderdieren van vleeskuikens die onder een supermarktcon-

cept, Beter Leven keurmerk 1 ster of biologische productie vallen.  

 

Vleeskuikens 

Het is niet bekend of er bedrijven met reguliere vleeskuikens zijn waar de dieren beperkt worden in hun 

wateropname22. Volgens sommige stakeholders gebeurt dit op veel bedrijven, volgens anderen nergens. 

Dit komt mogelijk omdat de definitie van een beperkte wateropname verschilt tussen stakeholders: som-

migen zien bijvoorbeeld het verlagen van de waterdruk als beperking van de wateropname, anderen niet22. 

Het is onwaarschijnlijk dat de kuikens sterk beperkt zullen worden in hun wateropname, omdat dit ook kan 

zorgen voor een lagere voeropname24. Het is mogelijk dat, net zoals bij langdurige honger, individuele 

dieren niet bij de drinklijnen kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van pootproblemen of ziekte. 

 

In de criteria van de supermarktconcepten wordt aangegeven dat de dieren onbeperkt toegang tot water 

moeten hebben. In de criteria van het Beter Leven keurmerk 1 ster wordt voorgeschreven dat de vlees-

kuikens permanente beschikking over drinkwater en toegang tot de waterinstallatie moeten hebben. Voor 

het Beter Leven keurmerk vindt bij twijfel een onaangekondigde herinspectie plaats. Het is dus met grote 

zekerheid te zeggen dat langdurige dorst bij kuikens van dit concept niet voorkomt. In de biologische 

wetgeving zijn geen eisen over drinkwater opgenomen. Het is onbekend of beperkte drinkwaterverstrek-

king in de praktijk voorkomt.  

Net als bij reguliere vleeskuikens, kunnen ook bij concepten met trager groeiende dieren aan-

doeningen voorkomen waardoor individuele dieren de waterlijn moeilijk kunnen bereiken. De kans hierop 

is wel lager dan bij snelgroeiende kuikens, zie hiervoor ook 4.3. Goede gezondheid. 

 

 

Kader 1 Honger en dorst na uitkomst van de eieren 

Traditioneel worden vleeskuikens uitgebroed op een broederij. Niet alle eieren komen tegelijkertijd uit, 

tussen de eerste en de laatste eieren zit zo’n 24-48 uur25. Daarna worden de kuikens geselecteerd en 

getransporteerd naar het vleeskuikenbedrijf. Het komt dus voor dat kuikens 24 – 72 uur geen toegang tot 

voer en water hebben26. De kuikens hebben een dooierzak waar ze voedingsstoffen uit kunnen halen. De 

dooierzak zou voor 72 uur voedingsstoffen bieden, maar reguliere kuikens met een hoog metabolisme 

kunnen hier mogelijk minder lang mee doen27. Honger en dorst na het uit het ei komen worden door experts 

ingeschat als ernstige welzijnsproblemen, maar het is onbekend wat de prevalentie van dit probleem is23. 

 

De laatste jaren zijn er verschillende technologieën ontwikkeld om kuikens al meteen na de uitkomst uit 

het ei toegang tot voer en water te geven. In Nederland zijn bekende technologieën bijvoorbeeld Hatch-

Care (toegang tot voer/water in de uitkomstkast), SmartStart (toegang tot nat voer in de uitkomstkast), 

One2Born (uitkomst in de stal), NestBorn (uitkomst in de stal) en X-treck (uitkomst in de stal). Het aanbie-

den van voer en water direct na uitkomst (early feeding) heeft een aantal voordelen voor het dierenwelzijn. 

Ten eerste wordt voorkomen dat de kuikens honger of dorst lijden. Daarnaast zijn er indicaties van andere 

voordelen zoals een hogere overlevingskans28,29, betere weerstand tegen ziektes30, minder angstigheid31, 

en een betere bestendigheid tegen koudestress26. 

 

Vleeskuikenconcepten met early feeding op de broederij of uitkomst in de stal:  

- Beter Leven keurmerk 1 ster verkocht bij AH en Plus: early feeding op de broederij 

- Groenland Kip (Superunie): geen eis, maar gebeurt op ca. 20% van de bedrijven 

- Nieuwe Standaard Kip (Jumbo): bezig met pilots (zowel uitkomst in de stal als early feeding op de 

broederij) 
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Kader 2 Honger en dorst aan het eind van de productiefase 

Als de kuikens hun slachtleeftijd hebben bereikt, worden ze gevangen en getransporteerd naar het slacht-

huis. Voorafgaand aan het vangen worden de dieren vaak enkele uren gevast (tot maximaal 12 uur voor 

de geplande slachttijd32). Hierdoor wordt het maagdarmstelsel geleegd en is er minder kans op bezoede-

ling van het vlees met feces. De watervoorziening mag pas worden gestopt op het moment dat het vangen 

start. Bij veel vleeskuikenbedrijven worden op meerdere leeftijden vleeskuikens getransporteerd naar het 

slachthuis, dit is het zogenaamde ‘uitladen’.  

 

De meerderheid van de bedrijven met reguliere vleeskuikens past uitladen toe, 30% van de bedrijven 

laadt zelfs meerdere keren per ronde tussentijds uit33. Dit wordt gedaan zodat er meer kuikens kunnen 

worden opgezet dan toegestaan zou zijn als alle dieren tot het laatste moment zouden worden gehouden 

(omdat dan de maximale bezettingsgraad overschreden zou worden). Als de slachtleeftijd bijvoorbeeld 40 

dagen is, kan het zijn dat er op dag 35 en/of 38 ook al een deel van het koppel wordt getransporteerd.  

 

Iedere keer dat er dieren worden uitgeladen, worden alle dieren in de stal gevast, dus ook de dieren die 

op dat moment niet geslacht worden. Dit zorgt voor herhaalde periodes van stress en van honger, en dorst 

tijdens het vangen zelf. De dieren worden gemiddeld 6 uur voor het vangen gevast, het uitladen zelf duurt 

gemiddeld een uur33.  

 

Vleeskuikenconcepten die uitladen verbieden: 

- Aldi 

- Betere Kip/Comfort Kip/Kiplekker (SuperUnie) 

- Groenland Kip (SuperUnie) 

- Nieuwe Standaard Kip (Jumbo) 

 

Andere concepten verbieden het uitladen niet expliciet, maar geven aan dat dit in de praktijk niet voorkomt. 

Hiervan hanteert alleen het Beter Leven keurmerk een minimum slachtleeftijd, wat het slachten van dieren 

op jongere leeftijd onmogelijk maakt.  

- AH Kip (AH; geen minimum slachtleeftijd) 

- Beter Leven keurmerk 1 ster (min. slachtleeftijd 56 dagen) 

- Nieuwe Plus Kip (Plus; geen minimum slachtleeftijd) 

 

Eenmaal aangekomen op het slachthuis worden de kuikens in de wachtruimte geplaatst. Tijdens transport 

en in de wachtruimte hebben de dieren geen toegang tot voer of water. In totaal kan de dieren tot 24 uur 

voer en tot 15 uur water worden onthouden als er geen bovenwettelijke maximale transportduur wordt 

gehanteerd34. Waarschijnlijk is dit met name problematisch voor reguliere kuikens met een snel metabo-

lisme en hoge motivatie om te eten34. Het is daarom van belang om deze periode zo kort mogelijk te 

houden, bijvoorbeeld door een maximale transportduur in te stellen. Ook het niet toestaan van uitladen 

speelt een rol in het voorkómen van langdurige honger, aangezien het gebruikelijk is om voor ieder uit-

laadmoment de hele stal te laten vasten. 

 

Vleeskuikenconcepten met een maximale transportduur: 

- Aldi: max. 4 uur 

- Beter Leven keurmerk 1 ster: max. 3 uur 

- Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker (Superunie): max. 4 uur 

- LIDL: max. 8 uur 

- Nieuwe Standaard Kip (Jumbo): max 4 uur 
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4.1.3 Conclusie 

Ouderdieren van reguliere vleeskuikens hebben te kampen met langdurige honger en dorst. Bij super-

marktconcepten wordt weliswaar gebruik gemaakt van trager groeiende rassen, maar bij sommige con-

cepten worden geen (LIDL), of niet in alle gevallen (AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, 

Groenland Kip, Nieuwe Plus Kip) dwergmoederdieren (< 2,4 kg) gebruikt. In deze concepten moeten de 

moederdieren in bepaalde mate in hun voeropname beperkt worden, en krijgen de ouderdieren geen toe-

gang tot ruwvoer. Voor het Beter Leven keurmerk 1 ster en de Nieuwe Standaard Kip wordt op dit 

moment in de praktijk uitsluitend gebruik gemaakt van rassen met dwergmoederdieren (< 2,4 kg). Deze 

worden onbeperkt gevoerd en de ouderdieren hebben permanent toegang tot ruwvoer. Hetzelfde geldt 

voor de ouderdieren die voor de biologische markt produceren, aangezien hier op dit moment exact de-

zelfde ouderdieren worden gebruikt als voor Beter Leven keurmerk 1 ster. 

  Bij vleeskuikens speelt honger een kleinere rol, maar kan vooral aan het begin en eind van het 

leven een probleem vormen, doordat voer en water na het uitkomen of voor de slacht gedurende langere 

periodes onthouden worden. Deze problemen worden door enkele supermarktconcepten en het Beter 

Leven keurmerk wel aangepakt.  

 

Tabel 4 Overzicht van factoren die een rol spelen voor het principe ‘goede voeding’ voor vleeskuikens 

van verschillende concepten. Supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch worden 

hierin vergeleken met reguliere vleeskuikens (-/--/--- = slechter, 0 = gelijk, +/++/+++ = beter). 

 
Regulier 

Supermarkt- 
concepten 

Beter Leven keurmerk 
1 ster Biologisch 

Honger ouderdieren     
- Moederdieren 0 0/+/++ ++ ++ 
- Vaderdieren 0 0/+ + + 
Dorst ouderdieren 0 0/+/++ ++ ++ 
 
Honger en dorst 
vleeskuikens 

    

- Groeiperiode 0 +1 +1 +1 
- Early feeding 0 0/+2 0/+3 0 
- Uitladen 0 0/+4 +5 + 
- Transport 0 0/+6 + 0 

1 Minder individuele dieren die vanwege ziekte of verwondingen de voer- en waterlijnen niet kunnen bereiken. 

2 Early feeding wordt nog in geen enkel concept geëist, maar een deel van de bedrijven past dit al wel toe en sommige 

concepten geven aan dit in de nabije toekomst wel te gaan eisen. 

3 Early feeding wordt toegepast voor kuikens met Beter Leven keurmerk 1 ster die door Albert Heijn en Plus worden 

verkocht. 

4 Uitladen wordt niet toegestaan bij de Aldi, Betere Kip/Comfort Kip/Kiplekker, Groenland Kip en Nieuwe Standaard Kip. 

Voor de AH Kip en Nieuwe Plus Kip wordt aangegeven dat dit niet voorkomt in de praktijk. 

5 Komt niet voor i.v.m. de minimale slachtleeftijd. 

6 Maximale transportduur van 4 uur bij Aldi, Betere Kip/Comfort Kip/Kiplekker, en Nieuwe Standaard Kip, 8 uur bij LIDL 
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4.2 Goede huisvesting 
Het principe Goede huisvesting wordt door Welfare Quality® onderverdeeld in drie criteria: rustcomfort, 

thermisch comfort en gemak van voortbeweging. Deze criteria bevatten elk een aantal metingen waarmee 

bepaald kan worden of aan het criterium wordt voldaan. In veel gevallen ontbreken data over deze criteria, 

omdat de bijbehorende metingen niet standaard uitgevoerd worden. Daarom zal aan de hand van de eisen 

per concept en wetenschappelijke literatuur een inschatting gemaakt worden van in hoeverre er wordt 

voldaan aan de behoeftes van de dieren voor goede huisvesting. 

4.2.1 Rustcomfort 

In het Welfare Quality® protocol wordt rustcomfort gemeten aan de hand van strooiselkwaliteit, bevuiling 

van de veren en de hoeveelheid stof in de stal. De laatste zal hier niet verder worden besproken omdat 

onbekend is in welke mate dit een effect heeft op het welzijn van de dieren. In de milieuvergelijking van 

CLM wordt wel verder ingegaan op mogelijke verschillen in (fijn)stofconcentraties tussen de concepten, 

omdat de emissie van fijnstof een relevant milieueffect is1. Naast de metingen uit het Welfare Quality® 

protocol, kunnen ook de bezettingsdichtheid (d.m.v. het aantal verstoringen tijdens het slapen), het licht-

regime en de aanwezigheid van een verhoogde rustplaats het rustcomfort beïnvloeden35. 

 

Omdat er op het gebied van rustcomfort geen aanvullende eisen per concept zijn voor vleeskuikenouder-

dieren (behalve voor de bezettingsdichtheid), wordt deze groep hier grotendeels buiten beschouwing ge-

laten. Aangenomen wordt dat verschillen bij de vleeskuikens die met de genetica te maken hebben ook 

gelden voor de ouderdieren. Verder zijn de verschillen tussen de concepten wat betreft de ouderdieren-

waarschijnlijk klein. 

 

 

 

 

Vleeskuikens rusten graag op een verhoging 
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Strooiselkwaliteit en bevuiling van de veren 

De kwaliteit van het strooisel is belangrijk voor rustcomfort omdat de dieren hierop rusten. Als het strooisel 

vuil en nat is, kan dit leiden tot problemen zoals voetzooldermatitis, hakdermatitis, en irritatie van de borst-

huid36. Dit zijn pijnlijke aandoeningen die zorgen voor een verslechterd dierenwelzijn. Ook kan nat strooisel 

leiden tot een verhoogde concentratie van ammoniak in de lucht37. Ammoniak is aversief voor vleeskuikens 

en kan leiden tot oogschade, en kuikens geven dan ook de voorkeur aan lage ammoniakconcentraties38. 

 

Er zijn weinig data beschikbaar over strooiselkwaliteit en bevuiling van het verenkleed (ten gevolge van 

nat strooisel) per concept. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat het gemiddelde percentage matig en ernstig 

bevuilde dieren lager ligt bij kuikens van het Beter Leven keurmerk 1 ster (21 en 0,1%, respectievelijk) 

dan bij reguliere kuikens (73 en 3,9%, respectievelijk)14.  

Slachthuizen verzamelen gegevens over voetzooldermatitis (verschillen in de prevalentie en ernst 

van voetzooldermatitis zouden een indicatie kunnen geven van de strooiselkwaliteit en daarmee het rust-

comfort van de kuikens), maar deze data zijn niet openbaar. Wel blijkt uit een studie dat kuikens van het 

Beter Leven keurmerk 1 ster minder vaak ernstige voetzoollaesies hebben dan reguliere vleeskuikens 

(zie ook 4.3.1 Afwezigheid van verwondingen), wat kan duiden op een betere strooiselkwaliteit bij het 

eerste concept. Ook wordt de strooiselkwaliteit beoordeeld bij controles voor het Beter Leven keurmerk; 

bij onvoldoende kwaliteit moet de pluimveehouder maatregelen nemen en volgt een herinspectie. 

 

Voor alle vleeskuikenstallen is de maximaal toegestane concentratie ammoniak 20 ppm39. De ammoniak-

concentratie op het bedrijf wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Deze data zijn niet openbaar. Overigens blijken vleeskuikens concentraties van 10 en meer ppm al te 

vermijden38. 

 

Naast het gebruik van metingen die indicatief kunnen zijn voor de strooiselkwaliteit, zoals voetzoollaesies 

of ammoniakconcentratie, zijn er ook factoren waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de strooisel-

kwaliteit. Deze factoren zijn bijvoorbeeld bezettingsdichtheid, lengte van een productieronde, activiteit van 

de dieren, type strooisel, ventilatie, en darmgezondheid van de kuikens40. Aan de hand van verschillen in 

deze factoren kan een inschatting gemaakt worden per concept wat betreft de strooiselkwaliteit. Om het 

netto-effect van deze factoren op de strooiselkwaliteit en daarmee het rustcomfort te weten zou dit in de 

praktijk gemeten moeten worden. 

 

Bezettingsdichtheid en lengte van de productieronde 

De maximale wettelijke bezettingsdichtheid voor reguliere vleeskuikens is 42 kg/m2. Dit komt overeen 

met 18-21 dieren/m2 (afhankelijk van hun gewicht en of er tussentijds wordt uitgeladen). Een hoge bezet-

tingsdichtheid geeft een hoger risico op nat strooisel, omdat er meer feces op hetzelfde oppervlak terecht-

komen, en het oppervlak waar het strooisel in contact met de lucht kan drogen juist kleiner is.  

Bij supermarktconcepten ligt de bezetting tussen de 30 en 38 kg/m2 (= 10 tot 29% lager t.o.v. 

regulier); bij kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster is dit 25 kg/m2 (= 40% lager t.o.v. regulier); bij 

biologische kuikens 21 kg/m2 (= 50% lager t.o.v. regulier). Dit spreekt dus in het voordeel van de con-

cepten met een lagere bezettingsdichtheid. Echter, deze concepten hanteren ook een hogere slachtleef-

tijd, en een langere productieronde kan leiden tot natter strooisel aan het einde van de ronde. Reguliere 

vleeskuikens worden rond 40 dagen leeftijd geslacht; bij supermarktconcepten ligt dit in de praktijk 

tussen de 46 en 52 dagen (=15 tot 30% hoger t.o.v. regulier); bij kuikens met het Beter Leven keurmerk 

1 ster is dit 56 dagen (=40% hoger t.o.v. regulier); bij biologische kuikens 70 dagen (=75% hoger t.o.v. 

regulier) indien er gebruik gemaakt wordt van trager groeiende rassen. 
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De bezettingsdichtheid is bij vleeskuikenouderdieren afhankelijk van het ras. Als gebruik wordt gemaakt 

van dwergmoederdieren (<2,4 kg) krijgen de dieren 1.200 cm2 i.p.v. 1.300 cm2 bij reguliere moederdie-

ren. De dwergmoederdieren zijn dan ook lichter en kleiner dan de reguliere moederdieren. Welk mogelijk 

effect deze iets hogere bezetting in het aantal dieren per m2 heeft op de strooiselkwaliteit is onbekend. Het 

is vanuit de praktijk bekend dat deze dieren (vrijwel) onbeperkt water krijgen en dat dit niet leidt tot proble-

men met de strooiselkwaliteit. Daarnaast is de bezetting gemeten in kg/m2 lager dan bij reguliere moeder-

dieren. 

 

Activiteit van de dieren 

De activiteit van de dieren beïnvloedt de strooiselkwaliteit: dieren die actiever zijn en meer scharrelen 

woelen het strooisel meer om, waardoor het losser en droger blijft. Trager groeiende dieren (Beter Leven 

keurmerk 1 ster, Nieuwe Standaard Kip en biologisch hanteren de laagste groeisnelheden) zijn actie-

ver dan reguliere vleeskuikens, en ook een hogere lichtintensiteit (concepten met daglicht: Aldi, Beter 

Leven keurmerk 1 ster, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groenland Kip, Nieuwe Plus Kip, Nieuwe 

Standaard Kip) zorgt voor meer activiteit, en dus is het aannemelijk dat dit een positief effect op de strooi-

selkwaliteit en daarmee het ligcomfort heeft. Dit geldt ook voor het verstrekken van graan in het strooisel, 

wat verplicht is voor kuikens van Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Beter Leven keurmerk 1 ster 

en de Nieuwe Standaard Kip, omdat daarmee het scharrelgedrag en dus het omwoelen van het strooisel 

gestimuleerd wordt.  

 

Strooiseltype, ventilatie en darmgezondheid 

Over verschillen in strooiseltype en de effectiviteit van de ventilatie tussen concepten zijn geen data be-

kend. Dit geldt ook voor de darmgezondheid van de dieren. Hoewel in de reguliere vleeskuikenhouderij 

beduidend meer antibiotica gebruikt wordt dan bij de andere concepten (zie ook 4.3 Goede gezondheid), 

is de reden van gebruik (zoals darmaandoeningen) onbekend. Het is bekend dat trager groeiende kuikens 

minder water drinken per kg voer41,42, en vanuit de praktijk wordt aangegeven dat trager groeiende kuikens 

drogere mest hebben, wat bijdraagt aan droger strooisel.  

 

Verstoringen 

Een hoge bezettingsdichtheid heeft niet alleen via de strooiselkwaliteit een invloed op rustcomfort, maar 

ook doordat een hogere bezetting zorgt voor meer verstoring tijdens rustperiodes43. Dit komt doordat de 

actieve dieren minder ruimte hebben om zich te verplaatsen, wat de kans vergroot dat ze een groepsge-

noot verstoren door er bijvoorbeeld overheen te lopen. Het aantal dieren met heup- en rugkrassen (wordt 

in het slachthuis gemeten, maar data zijn niet publiek beschikbaar) geeft een indicatie van dit probleem, 

al kan dit mogelijk ook beïnvloed worden door de activiteit van de dieren tijdens het vangen. 

 

Lichtregime en -intensiteit 

Het lichtregime beïnvloedt het slaapgedrag van vleeskuikens. Europese wetgeving verplicht dat vleeskui-

kens minimaal 6 uur donkerperiode per 24 uur krijgen, waarvan minimaal 4 uur aaneengesloten (schemer-

periodes niet meegerekend). Alle supermarktconcepten hanteren een minimale aaneengesloten donker-

periode van 6 uur, bij de Nieuwe Standaard Kip, het Beter Leven keurmerk 1 ster en bij biologisch is 

dit minimaal 8 uur. Een langere donkerperiode zorgt ervoor dat de kuikens actiever worden, en ook hoog 

gemotiveerde gedragingen en gedragingen die van belang zijn voor hun gezondheid vaker vertonen44. 

Vanuit gedragsoogpunt is een donkerperiode van 7-8 uur per 24 uur optimaal voor dierenwelzijn44.  

 

Bij te korte donkerperiodes (1 of 4 uur) treedt geen synchronisatie van het slaapgedrag op, wat 

leidt tot meer verstoringen van de rustende dieren45. Reguliere vleeskuikens krijgen een aaneengesloten 

donkerperiode van minimaal 4 uur; dit is dus te weinig voor de kuikens om ongestoord te kunnen rusten.  
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1-Ster Beter Leven vleeskuikens in de overdekte uitloop 

 

Kuikens die een donkerperiode van 10 uur kregen ontwikkelden het meest gesynchroniseerde gedrag, 

gevolgd door kuikens met een donkerperiode van 7 uur45. Dit betekent dat de Nieuwe Standaard Kip, het 

Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch hier het best op scoren.  

Vanuit de praktijk zijn echter wel geluiden dat een donkerperiode van 8 uur te lang is, omdat 

coccidiostatica, die in het voer zitten en darmproblemen door coccidiose1 tegengaan, te lang niet worden 

opgenomen wat kan leiden tot darmstoornissen. Dit kan mogelijk voorkomen worden door de dieren te 

vaccineren tegen coccidiose in plaats van coccidiostatica in het voer te gebruiken.  

 

Ook de lichtintensiteit gedurende de dag beïnvloedt het rustgedrag van vleeskuikens. Een hoge lichtinten-

siteit (200 lux) gedurende de dag zorgde voor minder verstoringen en langere rustperiodes tijdens de 

donkerperiode, vergeleken met een lichtintensiteit van 5 of 50 lux (en in alle gevallen een donkerperiode 

van 1 lux)46. Wettelijk gezien is de minimum lichtintensiteit voor vleeskuikens 20 lux. De daadwerkelijke 

lichtintensiteit in stallen wordt gemeten tijdens controles van de NVWA of de verschillende concepten, 

maar deze data zijn niet beschikbaar.  

Aldi, Beter Leven keurmerk 1 ster, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groenland Kip, 

Nieuwe Plus Kip, Nieuwe Standaard Kip, en biologische wetgeving stellen daglicht in de stal verplicht. 

De hoeveelheid daglicht in de stal verschilt per concept, en niet alle concepten stellen hier duidelijke eisen 

aan. Daglicht heeft een gemiddelde intensiteit van 5000 lux47, maar de daadwerkelijke intensiteit in de stal 

zal afhangen van de grootte van het daglichtdoorlatend oppervlak, de manier waarop het daglicht de stal 

in komt en de weersomstandigheden. 

 

Verhoogde rustplaatsen 

De voorouders van de gedomesticeerde kip slapen het liefst hoog in een boom, en ook de gedomesti-

ceerde kip slaapt graag op een verhoogde rustplaats48. Dit kan bijvoorbeeld zijn op zitstokken of plateaus. 

Zitstokken kunnen zorgen voor een betere nachtrust omdat rustende kippen minder verstoord worden49. 

                                                           
1 Coccidiose is een darmaandoening, veroorzaakt door de parasiet Eimeria, die algemeen aanwezig is. 

Bijna ieder koppel pluimvee maakt een vorm van coccidiose door, maar ontwikkelen niet altijd klinische 
symptomen. Voor meer informatie zie https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/coc-
cidiose-pluimvee.  

https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/coccidiose-pluimvee
https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/coccidiose-pluimvee
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Vooral voor snelgroeiende dieren lijken zitstokken echter minder geschikt: ze worden maar beperkt ge-

bruikt, waarschijnlijk omdat de dieren moeite hebben om hun evenwicht erop te bewaren. Voor snelgroei-

ende, en ook voor trager groeiende dieren, lijken plateaus een goed alternatief te bieden voor zitstok-

ken48,50. Momenteel wordt een verhoogde rustplaats enkel vereist in het Groenland Kip-concept van Su-

perunie, hoewel ook ruwvoerbalen (mits niet uiteengevallen) als verhoogde rustplaats gebruikt kunnen 

worden.  

Ook ouderdieren rusten graag op beunen of zitstokken51. In stallen met beunen is het oppervlak 

van de beunen vaak niet toereikend voor alle dieren (Ingrid de Jong, persoonlijke communicatie). Momen-

teel stelt geen van de concepten eisen aan de stalinrichting voor de ouderdieren.  

4.2.2 Thermisch comfort 

In het Welfare Quality® protocol worden koude- en hittestress gemeten door te kijken naar samendrommen 

(ten gevolge van koudestress) en hijgen (ten gevolge van hittestress). Data hierover worden niet routine-

matig verzameld. Wel zijn er een aantal factoren die verschillen per concept, en die invloed kunnen hebben 

op het ontstaan van met name hittestress. 

 

Het risico op koudestress is het grootst voor jonge kuikens. Of dit in de praktijk voorkomt is onbekend. Het 

is waarschijnlijk dat alle stallen voldoende verwarmd worden om koudestress te voorkomen, omdat een 

goede start belangrijk is voor het verdere verloop van de productieronde. De vloertemperatuur zou hier 

nog een punt van aandacht kunnen zijn. Koudestress bij eendagskuikens zou ook voor kunnen komen 

tijdens transport of de logistieke handelingen daaromheen. Uitkomst in de stal zou dit kunnen voorkomen, 

maar momenteel stelt nog geen enkel concept dit verplicht. 

 

Het risico op hittestress neemt toe met de leeftijd van de dieren: ze worden zwaarder, en de bezetting in 

de stal wordt hoger. De kuikens produceren zelf warmte, en raken deze bij een hoge bezetting moeilijker 

kwijt omdat er minder koeling door convectie (warmteverlies door luchtverplaatsing) zal optreden. Regu-

liere vleeskuikens lopen door hun hoge bezettingsgraad en hogere warmteproductie dus het meeste 

risico op hittestress, gevolgd door kuikens van supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster en 

biologische kuikens.  

Naast bezettingsdichtheid is een belangrijke factor bij het ontstaan van hittestress de kwaliteit van 

de ventilatie in de stal, om te zorgen dat de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid niet te ver oplo-

pen. Hieraan worden door de verschillende concepten geen eisen gesteld.  

Ten slotte speelt ook de genetica van het kuiken een rol in het voorkomen van hittestress: trager 

groeiende kuikens verminderen zelf hun voeropname bij hogere temperaturen, waardoor hun eigen warm-

teproductie daalt, en zijn daardoor beter bestand tegen hitte dan snelgroeiende dieren die door blijven 

eten52. Aangezien biologische kuikens over het algemeen de laagste groeisnelheid hebben, zullen zij 

waarschijnlijk het best bestand zijn tegen hittestress, gevolgd door kuikens met het Beter Leven keurmerk 

1 ster en Nieuwe Standaard Kip, kuikens van overige supermarktconcepten, en ten slotte reguliere 

vleeskuikens. Uit onderzoek blijkt dat kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster inderdaad minder 

vaak hijgen, en dus minder vaak hittestress hebben, dan reguliere kuikens (3 vs. 10%)14.  

 

Voor ouderdieren gelden vergelijkbare argumenten als voor vleeskuikens. Bij concepten met dwergmoe-

derdieren (zie Tabel 3) worden de dieren op een lagere bezetting gehouden, waardoor er minder warm-

teproductie zal zijn. Dwergmoederdieren worden op een bezettingsdichtheid van ca. 20 kg/m2 (10.000 

cm2/1.200 cm2 * 2,4 kg) gehouden, bij andere ouderdieren ligt dit hoger (bijv. 24,6 kg/m2 bij een gewicht 

van 3,2 kg of 30 kg/m2 bij een gewicht van 3,9 kg). Ook zullen dwergmoederdieren hun voeropname be-

perken bij een stijgende temperatuur. Het is dus waarschijnlijk dat deze ouderdieren minder vaak en min-

der ernstige hittestress zullen ervaren dan zwaardere ouderdieren. 
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Vleeskuikens met hittestress zijn te herkennen doordat ze met de bek open ademen 

 

Kader 3 Hittestress tijdens transport naar het slachthuis 

Een moment waarop vleeskuikens veel risico lopen op hittestress is op het eind van de productieperiode. 

De kuikens zijn dan op hun zwaarst, waardoor ze hun warmte minder goed kwijt kunnen raken. Zeker bij 

hoge omgevingstemperaturen en luchtvochtigheid, gecombineerd met de stress door vangen en transport, 

ontstaat gemakkelijk hittestress. Wettelijk zijn slachthuizen en transporteurs verplicht om ervoor te zorgen 

dat dieren niet lijden onder aversieve weersomstandigheden. Echter, de praktijk leert dat hittestress tijdens 

transport en het wachten op het slachthuis wel voorkomt, en leidt tot verhoogde sterfte53.  

 

Momenteel worden er in geen enkel concept aanvullende eisen gesteld aan de transportwagens of slacht-

huizen in relatie tot thermisch comfort. Wel hebben een aantal concepten een maximale transportduur, die 

het risico op hittestress of de duur ervan kan verminderen: 

- Aldi: max. 4 uur 

- Beter Leven keurmerk 1 ster: max. 3 uur 

- Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker (Superunie): max. 4 uur 

- LIDL: max. 8 uur 

- Nieuwe Standaard Kip (Jumbo): max 4 uur 

 

4.2.3 Gemak van voortbeweging 

In het Welfare Quality® protocol wordt gemak van voortbeweging gemeten aan de hand van de bezettings-

dichtheid. Deze bepaalt de ruimte die de dieren hebben om zich door de stal te bewegen. Op basis hiervan 

scoren reguliere vleeskuikens op dit criterium het slechtst, gevolgd door kuikens van supermarktconcep-

ten (waarbinnen ALDI en de Nieuwe Standaard Kip een iets lagere bezetting hanteren dan de rest), 
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Beter Leven keurmerk 1 ster en ten slotte biologische kuikens. Voor de ouderdieren geldt dat bij con-

cepten met dwergmoederdieren, de dieren op een lagere bezetting worden gehouden en dus op basis 

van dit criterium makkelijker kunnen voortbewegen. Naast de beschikbare ruimte is uiteraard ook de fy-

sieke capaciteit van de dieren om zich (makkelijk) voort te bewegen van groot belang. Dit wordt verder 

besproken in 4.3 Goede gezondheid.  

 

Tabel 5 Overzicht van factoren die een rol spelen voor het principe ‘goede gezondheid’ voor vleeskuikens 

van verschillende concepten. Supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch worden 

hierin vergeleken met reguliere vleeskuikens (-/--/--- = slechter, 0 = gelijk, +/++/+++ = beter). 

 
Regulier 

Supermarkt- 
concepten 

Beter Leven keurmerk 
1 ster Biologisch 

Rustcomfort     
  Strooiselkwaliteit     

- Bevuiling 0 +1 ++ 0/+1 

- Voetzoollaesies 0 +1 ++ ?2 

- Bezettingsdichtheid 0 + ++ +++ 
- Lengte productieronde 0 - -- --- 
- Activiteit van de dieren 0 + ++ ++ 

  Verstoringen tijdens rus- 
  ten (o.b.v. bezetting) 

0 + ++ +++ 

  Lichtregime      
- Donkerperiode 0 +/++3 ++ ++ 
- (Dag)lichtintensiteit 0 0/+ ++4 ++5 

  Verhoogde rustplaatsen 0 0/+6 0 0 
Thermisch comfort     

- Bezettingsdichtheid 0 + ++ +++ 
- Groeisnelheid 0 +/++7 ++ +++ 

Gemak van voortbeweging 
(o.b.v. bezetting) 

0 + ++ +++ 

1 Hierover zijn geen data beschikbaar; dit is gebaseerd op praktijkervaring. 

2 Enerzijds hebben de dieren meer ruimte. Anderzijds lijkt de vrije uitloop bij biologische systemen een risicofactor voor 

het ontstaan van voetzoollaesies en bevuiling, doordat de strooiselkwaliteit lastiger te managen is. 

3Nieuwe Standaard Kip: zelfde als Beter Leven keurmerk 1 ster (8 uur) 

4 Door de overdekte uitloop 

5 Enerzijds onduidelijk hoeveel daglicht in de stal verplicht is. Anderzijds wel toegang tot een vrije uitloop. 

6 Groenland Kip stelt plateaus verplicht 

7 Nieuwe Standaard Kip: zelfde als Beter Leven keurmerk 1 ster (45 g/d) 

4.2.4 Conclusie 

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen voor goede huisvesting van vleeskuikens. Tabel 5 geeft 

hiervan een overzicht voor alle concepten, vergeleken met reguliere vleeskuikens. Hieruit blijkt dat rust-

comfort bij kuikens van supermarktconcepten iets beter is dan bij reguliere vleeskuikens, en dat kuikens 

gehouden onder het Beter Leven keurmerk 1 ster of het biologische keurmerk waarschijnlijk het beste 

rustcomfort hebben. 

 

Biologische kuikens hebben over het algemeen de laagste groeisnelheid en bezettingsdichtheid, en lo-

pen daardoor het minste kans op hittestress, gevolgd door kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 ster, 

kuikens van supermarktconcepten (waarvan de Nieuwe Standaard Kip het beste scoort), en ten slotte 

reguliere vleeskuikens. De kans op langdurige hittestress tijdens transport is kleiner bij trager groeiende 

kuikens en een korte transportduur (Beter Leven keurmerk 1 ster).  
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4.3 Goede gezondheid 
Het principe Goede gezondheid wordt in het Welfare Quality® protocol onderverdeeld in de criteria afwe-

zigheid van verwondingen, afwezigheid van ziektes, en afwezigheid van pijn voortkomend uit manage-

mentpraktijken. 

4.3.1 Afwezigheid van verwondingen 

Onder dit criterium worden in het Welfare Quality® protocol kreupelheid, voetzooldermatitis en hakderma-

titis gemeten. Andere verwondingen die vleeskuikens kunnen hebben zijn heup- en rugkrassen (reeds 

besproken in 4.2.1 Rustcomfort) en borstirritatie (ook wel brandplekken genoemd). Voor dit criterium wor-

den de vleeskuikenouderdieren buiten beschouwing gelaten, omdat hierover te weinig gegevens bekend 

zijn. Wel wordt aangenomen dat als verschillen tussen concepten een relatie hebben met de genetica van 

het dier, dit verschil ook bij de moederdieren aanwezig kan zijn.  

 

Kreupelheid 

Kreupelheid bij vleeskuikens kan verschillende oorzaken hebben. Een belangrijke risicofactor is de groei-

snelheid van de dieren54,55. Het is dus zeer waarschijnlijk dat een lagere groeisnelheid samengaat met 

een kleinere kans op kreupelheid. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ook andere factoren een rol 

spelen bij het ontstaan van kreupelheid. De genetica van het dier speelt een rol: er kan, bij een zelfde 

groeisnelheid, geselecteerd worden op minder pootaandoeningen19. Daarnaast is ook het (slacht)gewicht 

van de dieren van belang: hoe zwaarder, hoe meer kans op kreupelheid54,55. Ook activiteit van de dieren 

kan een effect hebben op het ontstaan van kreupelheid. Vleeskuikens zijn actiever tijdens de lichtperiode 

als ze een langere donkerperiode krijgen, en een langere donkerperiode leidt tot minder kreupelheid en 

voetzoollaesies44,55,56. Kuikens hebben de laagste groeisnelheid, en krijgen de langste donkerperiode bij 

biologische productie, het Beter Leven keurmerk 1 ster, en de Nieuwe Standaard Kip, gevolgd door 

de overige supermarktconcepten en reguliere vleeskuikens. 

 

 

 

 

 

Vleeskuiken met een ernstige pootafwijking  
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Uit onderzoek blijkt dat ernstige kreupelheid minder voorkomt bij kuikens met het Beter Leven keurmerk  

1 ster dan bij reguliere vleeskuikens (0,1 vs. 0,3%), en hetzelfde geldt voor matige kreupelheid (13 vs. 

66%)14. Ook bij biologische vleeskuikens komt kreupelheid veel minder voor dan bij reguliere vleeskui-

kens (1,9% vs. 5,4% van de dieren met een kreupelheidsscore ≥3, op een schaal van 0 tot 5 waarbij 5 

betekent dat de dieren niet meer kunnen lopen; 61,3% vs. 22,6% van de dieren was niet kreupel)57.  

 

Contactdermatitis 

Voetzooldermatitis is een aandoening waar veel vleeskuikens aan lijden. Het is een ontsteking van de 

voetzool, die met name veroorzaakt wordt door nat strooisel waardoor de huid geïrriteerd raakt. In Neder-

land is het verplicht (zie Artikel 6.5 Regeling houders van dieren) om voetzooldermatitis op het slachthuis 

te bepalen als vleeskuikens op de hoogste bezettingsdichtheid (39-42 kg/m2) zijn gehouden. Afhankelijk 

van de gebruikte methode (handmatig of geautomatiseerd) wordt een deel van het koppel of de gehele 

koppel beoordeeld, en op basis daarvan wordt een koppelscore berekend. Indien deze score bepaalde 

grenswaardes overschrijdt moet de pluimveehouder maatregelen nemen2.  

Bedrijven die zijn aangesloten bij het kwaliteitssysteem IKB Kip (ca. 95% van alle bedrijven14) zijn 

ook verplicht om voetzooldermatitis per koppel te laten bepalen. IKB Kip-deelname is verplicht als kuikens 

op de hoogste bezettingsdichtheid worden gehouden, en ook bij Beter Leven keurmerk 1 ster en alle 

supermarktconcepten is deelname aan IKB of een vergelijkbaar kwaliteitssysteem zoals het Duitse QS 

verplicht, waardoor voetzooldermatitis bij deze concepten altijd beoordeeld wordt.  

De gemiddelde voetzoollaesiescore van alle vleeskuikens was in 2017 35,958. Deze score wordt 

als volgt berekend: (percentage dieren zonder laesies x 0) + (percentage dieren met matige laesies x 0,5) 

+ (percentage dieren met ernstige laesies x 2). Een score van 35,9 kan dus bijvoorbeeld voortkomen uit 

32% dieren met matige en 10% met ernstige laesies. 

 

Precieze voetzoollaesiescores per concept zijn niet bekend. De risicofactoren voor nat strooisel verschillen 

per concept (zie 4.2.1 Rustcomfort), en zijn gunstiger in het geval van alternatieve concepten. Wageningen 

Universiteit & Research (WUR) schat in dat de gemiddelde prevalentie van ernstige voetzoollaesies bij 

reguliere vleeskuikens tussen de 15 en 20% ligt, t.o.v. minder dan 10% bij alternatieve concepten 

(supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk en biologisch)8. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat de 

prevalentie van ernstige voetzoollaesies duidelijk lager ligt bij kuikens met het Beter Leven keurmerk 1 

ster dan bij reguliere vleeskuikens (4,8 vs. 22%). Door de kleine steekproef kon er in dit onderzoek geen 

conclusie worden getrokken over biologische kuikens, en supermarktconcepten bestonden nog niet ten 

tijde van dit onderzoek14. 

 

Hakdermatitis en borstirritatie kunnen, net als voetzooldermatitis, veroorzaakt worden door nat strooisel. 

Een andere risicofactor is weinig activiteit: hoe meer de dieren zitten (inactief zijn), hoe meer de hakken 

en de borst in contact komen met het strooisel59. Trager groeiende dieren zijn actiever dan reguliere vlees-

kuikens waardoor het strooisel droger blijft en ze minder risico lopen op deze aandoeningen door minder 

langdurig contact met het strooisel. Hakdermatitis en borstirritatie (brandvlekken) moet verplicht beoor-

deeld worden bij deelname aan IKB Kip, maar gegevens hierover zijn niet openbaar. Uit onderzoek van 

WUR uit 2012 blijkt wel dat het percentage dieren met ernstige hakdermatitis duidelijk lager ligt bij kuikens 

met het Beter Leven keurmerk 1 ster dan bij reguliere vleeskuikens (1,1 vs. 24%)14. Ook borstirritatie 

komt minder voor bij concepten met trager groeiende dieren (slachtleeftijd 50-81 dagen) en een lagere 

bezetting (20-32 kg/m2; dit is een lagere bezetting dan de supermarktconcepten hanteren)15. 

 

                                                           
2 Voor meer informatie over deze score zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/die-
ren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/vleeskuikens/voetzoollaesies  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035248&hoofdstuk=6&artikel=6.5&z=2018-11-01&g=2018-11-01
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/vleeskuikens/voetzoollaesies
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/welzijnseisen-voor-dieren/vleeskuikens/voetzoollaesies
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Kader 4 Verwondingen aan het eind van de productieperiode 

Tijdens het vangen en transport naar het slachthuis kunnen de vleeskuikens verwondingen oplopen. De 

kippen worden aan de poten opgepakt tijdens het vangen en met meerdere tegelijk in een transportcon-

tainer gezet. Bedrijven die zijn aangesloten bij IKB Kip (verplicht voor alle supermarktconcepten en het 

Beter Leven keurmerk) moeten voor het vangen gebruik maken van een IKB-gecertificeerd pluimveeser-

vicebedrijf (in dit geval een vangploeg). Deze vangploegen mogen enkel met mensen werken die een 

opleiding hebben gevolgd, waarvan dierenwelzijn ook een onderdeel is. 

 

Koppels van bedrijven die zijn aangesloten bij IKB Kip worden altijd beoordeeld op zogenaamde ‘vang- en 

laadschade’, maar data hierover zijn niet bekend. Ook stellen de concepten hier geen aanvullende eisen 

aan. Wel zeggen sommige pluimveehouders dat het percentage heup- en rugkrassen hoger ligt bij trager 

groeiende dieren, omdat deze actiever zijn tijdens het vangen en elkaar dus meer verwondingen toebren-

gen. Hier zijn geen data van bekend, en dit zou met slachthuisdata nader bekeken kunnen worden. Extra 

aandacht voor het goed donker maken van de stal tijdens het vangen en voor de kwaliteit van het vangen 

van trager groeiende kuikens wordt wel geadviseerd. 

 

4.3.2 Afwezigheid van ziektes 

 

Uitval 

In het Welfare Quality® protocol wordt de uitval (sterfte + selectie door de pluimveehouder) op het bedrijf 

gebruikt als maat voor de aan- of afwezigheid van ziektes. In een onderzoek van WUR uit 2012 lijkt de 

uitval niet sterk te verschillen tussen reguliere vleeskuikens, Beter Leven keurmerk 1 ster, en biolo-

gisch14. In het handboek Kwantitatieve Informatie (KWIN) Veehouderij, waarin normen voor uitval worden 

genoemd, wordt wel een onderscheid gemaakt tussen uitval bij reguliere vleeskuikens (3,5%) en alterna-

tieve concepten (3% bij het middensegment, 2,5% voor trager groeiend)60. Ook vanuit de praktijk wordt 

aangegeven dat de uitval lager ligt bij alternatieve concepten (ca. 3,5% bij reguliere kuikens, 2,5% bij 

supermarktconcepten, en 1,5% bij Beter Leven keurmerk 1 ster). De totale uitval in de productieperiode 

bij trager groeiende moederdieren (< 2,4 kg; zie Tabel 3 voor een overzicht van de concepten die hier 

gebruik van maken) is lager dan bij zwaardere moederdieren (6,4% vs. 9,5%)60. 

 

Antibioticagebruik 

Een proxy voor de ziektedruk is het antibioticagebruik. Uit data van de Autoriteit Diergeneesmiddelen 

(SDa) blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens van alternatieve concepten beduidend lager ligt 

dan bij reguliere vleeskuikens (Tabel 6)61. Alternatieve concepten omvatten in dit geval alle concepten 

waarbij gebruik wordt gemaakt van trager groeiende rassen dan bij regulier, dus zowel supermarktcon-

cepten, Beter Leven keurmerk 1 ster als biologisch. Een verdere opsplitsing per concept is niet gemaakt 

door de SDa. De SDa identificeert het gebruik van alternatieve vleeskuikenrassen als een kritische suc-

cesfactor voor een laag antibioticumgebruik. Daarnaast wordt tussentijds uitladen genoemd als risicofac-

tor: dit is een moment dat de dieren besmet kunnen raken via mensen of materiaal dat de stal in wordt 

gebracht33,62. Uitladen is verboden in de concepten van Aldi, Betere Kip/Comfort Kip/Kiplekker, Groen-

land Kip, Nieuwe Standaard Kip, en komt in de praktijk niet voor bij AH Kip, Beter Leven keurmerk 1 

ster, en Nieuwe Plus Kip.  
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Tabel 6 Antibioticagebruik (dierdagdosering per jaar; DDDAF) per categorie vleeskuikens in 2018. Bron: 

SDa61 

Diercategorie N Gemiddeld Mediaan1 P752 P903 

Alle vleeskuikens 834 10,6 5,1 14,5 26,7 

Reguliere vleeskuikens 498 14,3 10,1 20,0 34,0 

Alternatieve vleeskuikens 475 3,6 0,0 4,9 10,6 

1 Het middelste getal van alle waarnemingen, gerangschikt van laag naar hoog. 50% van de waarnemingen ligt hoger 

en 50% ligt lager dan dit getal. 

2 75% van de waarnemingen ligt lager dan dit getal, 25% ligt hoger 

3 90% van de waarnemingen ligt lager dan dit getal, 10% ligt hoger 

 

Ziektes bij trager groeiende vleeskuikens 

Vanuit de praktijk wordt aangegeven dat het houden van trager groeiende vleeskuikens enkele uitdagingen 

op gezondheidsgebied met zich meebrengt. Zo komen er gevallen van de ziekte van Marek voor omdat 

de dieren ouder worden (reguliere kuikens worden niet oud genoeg om symptomen te ontwikkelen). Marek 

wordt veroorzaakt door een virus dat alom aanwezig is. Goede schoonmaak en desinfectie van de stal (en 

uitloop) zijn belangrijk om de infectiedruk laag te houden. Ook kunnen de dieren op de broederij gevacci-

neerd worden tegen deze ziekte. 

 

Daarnaast is het management van trager groeiende kuikens anders dan bij reguliere kuikens. Omdat tra-

ger groeiende kuikens actiever en weerbaarder zijn tonen ze het minder snel als er problemen zijn. Dit is 

o.a. het geval bij coccidiose, waarbij de vleeskuikenhouder moet leren hoe dit te constateren en te reage-

ren bij trager groeiende kuikens. Het feit dat sommige concepten 8 uur donkerperiode voorschrijven zou 

kunnen leiden tot een hogere coccidiosedruk omdat de kuikens langer zonder voer zitten waar coccidio-

statica in zit. Een oplossing is om over te gaan op het vaccineren tegen coccidiose. 

 

Slachthuisbevindingen 

In het Welfare Quality® protocol wordt afwezigheid van ziektes ook beoordeeld op het slachthuis. Hier 

wordt per koppel gekeken naar de prevalentie van ascites (vrij vocht in de buikholte), dehydratie (uitdro-

ging), sepsis (bloedvergiftiging), hepatitis (leverontsteking), pericarditis (ontsteking van het hartzakje) en 

abcessen (een met pus gevolde holte). Daarnaast kunnen op Nederlandse slachthuizen ook nog worden 

beoordeeld: cachexie (sterke vermagering), serositis (ontsteking sereuze membranen), artritis (gewrichts-

ontsteking), open fracturen en cellulitis (ontsteking onderhuids bindweefsel). Data hierover zijn echter niet 

openbaar. In een onderzoek uit 2012 werd geen verschil in afkeurpercentage gevonden tussen reguliere 

koppels en koppels gehouden onder het Beter Leven keurmerk 1 ster14.  

 

Ook wordt op het slachthuis beoordeeld hoe de consistentie en kleur van het vlees is. Zo kan bijvoorbeeld 

worden vastgesteld of er sprake is van myopathieën (abnormale condities of ziektes van het spierweefsel). 

Het is bekend dat het risico op het ontstaan van myopathieën zoals ‘wooden breast’ en ‘white striping’ 

hoger is bij snelgroeiende dieren63–65. Wooden breast is een verharding van de borstspier als gevolg van 

de- en regeneratie van de spier en ophoping van bindweefsel66. Bij white striping ontstaan witte strepen 

op de spier, veroorzaakt door vetweefsel67. Er zijn indicaties dat wooden breast zorgt voor welzijnsproble-

men door (pijnlijke) aantasting van de spieren68. Hoewel hier geen data over openbaar zijn, wordt in de 

praktijk inderdaad gezien dat deze aandoeningen minder vaak voorkomen bij concepten met trager groei-

ende dieren69. 
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4.3.3 Afwezigheid van pijn voortkomend uit managementpraktijken 

 

Lichamelijk ingrepen  

Met ‘pijn voortkomend uit managementpraktijken’ wordt onder andere pijn bedoeld die wordt veroorzaakt 

door het uitvoeren van lichamelijke ingrepen aan de dieren. Bij vleeskuikens worden geen ingrepen uitge-

voerd, en deze worden hier dus buiten beschouwing gelaten. Bij vleeskuikenouderdieren is dit echter wel 

het geval. Zie Tabel 7 voor een overzicht van de ingrepen die in Nederland nog mogen worden uitgevoerd.  

 

Tabel 7 Ingrepen die in Nederland anno 2019 nog zijn toegestaan bij vleeskuikenouderdieren 

Diercategorie  Snavelbehandeling Verwijderen achterste teen 

Ouderdieren van regu-
liere vleeskuikens 

Moederdieren Nee Nee 
Vaderdieren Ja Ja 

    
Ouderdieren van trager 
groeiende vleeskuikens 

Moederdieren Ja Nee 
Vaderdieren Ja Ja 

 

Snavelbehandeling 

Een snavelbehandeling wordt momenteel in de broederij met een lasermethode uitgevoerd om de nega-

tieve gevolgen van verenpikkerij te beperken. Deze behandeling is pijnlijk en stressvol. In sommige geval-

len ontstaan neuromen (wildgroei van zenuwen), die leiden tot chronische overgevoeligheid van de sna-

vel70. Vanaf 2019 is het behandelen van snavels niet meer toegestaan bij reguliere moederdieren. Bij 

trager groeiende moederdieren en alle vaderdieren wordt de ingreep meestal nog wel uitgevoerd, om-

dat er nog niet voldoende ervaring zou zijn met het houden van onbehandelde dieren.  

In de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee wordt momenteel verder bekeken of zowel bij trager groei-

ende moederdieren en alle vaderdieren kan worden gestopt met de snavelbehandeling. Hiervoor worden 

diverse praktijkproeven gehouden. Een mogelijk probleem hierbij is dat de vaderdieren relatief agressief 

kunnen zijn (zie ook 4.4.1 Expressie van sociaal gedrag), en met een onbehandelde snavel groepsgenoten 

kunnen verwonden. Daarom moet ook gezocht worden naar een oplossing voor dit mogelijk agressievere 

gedrag, o.a. door ze voldoende afleidingsmateriaal aan te bieden.  

 

Teen verwjjderen 

Bij vaderdieren wordt met een heet mes of een hete draad de achterste teen van iedere voet dichtge-

schroeid (als eendagskuiken). Deze ingreep wordt uitgevoerd om te voorkomen dat de haan, als hij de 

hen betreedt om te paren, met de nagels van zijn tenen de hen openkrabt. Op het dijbeen, de rug en de 

vleugels van de hennen kunnen daardoor ernstige huid- en veerbeschadigingen optreden. De procedure 

om de achterste teen te verwijderen is pijnlijk en stressvol voor de haan. Net als bij snavelbehandeling 

kunnen neuromen ontstaan die leiden tot chronische pijn aan de poten70. Het resultaat is een permanente 

verandering aan het dier, de lichamelijke integriteit van het dier is dus aangetast. Deze ingreep wordt 

momenteel nog bij alle concepten uitgevoerd. Wel zijn er indicaties dat het achterwege laten van deze 

ingreep bij concepten met trager groeiende moederdieren voor minder problemen zorgt dan bij reguliere 

moederdieren, en dus in de toekomst mogelijk niet meer uitgevoerd hoeft te worden71.  

 

Bedwelmingsmethode 

Volgens Europese wetgeving is het verplicht om dieren voor het doden te bedwelmen, om het bewustzijn 

en de gevoeligheid uit te schakelen72. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor religieuze slachtin-

gen (halal of koosjer). De meest gebruikte bedwelmingsmethodes die worden gebruikt voor het op grote 

schaal bedwelmen van vleeskuikens zijn het elektrisch waterbad en koolstofdioxide (CO2) in meerdere 

fasen. 
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Waterbadbedwelming 

Bedwelming met het elektrische waterbad houdt in dat de kuikens bij aankomst op het slachthuis uit hun 

transportcontainer gehaald worden, en levend aan de poten worden opgehangen aan de slachtlijn. Die lijn 

voert de kuikens vervolgens door een bad met water dat onder stroom staat. Daarna zijn de kuikens be-

dwelmd en worden ze gedood door middel van een halssnede. Nadelen van deze methode voor het die-

renwelzijn zijn:  

- Het op zijn kop houden of hangen van levende kippen geeft een ernstige stressreactie73–77. Dit 

heeft te maken met het feit dat kippen veel pijnreceptoren hebben in hun poten, waardoor het aan 

de poten ophangen van de dieren pijnlijk is78,79. Ook heeft een kip geen middenrif, waardoor de 

interne organen naar beneden zakken en de longen verdrukken80. Deze aspecten zorgen ervoor 

dat de waterbadmethode zeer stressvol en pijnlijk is voor de dieren.  

- Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat kippen blootgesteld kunnen worden aan elektrische schok-

ken, nog voor de dieren met hun kop in het waterbad zitten81–84. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

wanneer de vleugel van de kip contact maakt met het water85.  

- De Europese verordening omtrent doden van dieren schrijft een minimale elektrische stroomsterkte 

voor die elke kip zou moeten bereiken in relatie tot een bepaalde frequentie van deze 

stroomsterkte72. Op slachthuizen is het moeilijk om per dier te bepalen hoeveel stroom elk dier 

bereikt. Daarom wordt er een schatting gemaakt op basis van de totale stroom die door het 

waterbad gaat, gedeeld door het aantal dieren dat er tegelijk in hangt. Echter, wanneer kippen 

tegelijkertijd met hun kop in hetzelfde waterbad zitten varieert de sterkte die elk dier bereikt 

afhankelijk van aspecten als de gebruikte voltage en per dier varierende aspecten als geslacht, 

leeftijd, gewicht, hoe diep het dier met zijn kop onder water is en de mate van contact tussen de 

vleugels van het dier84,86. Dit zorgt ervoor dat de waterbadbedwelming niet genoeg garantie geeft 

op een goede bedwelming voor elk dier 86.  

- Kippen kunnen contact met het waterbad vermijden, bijvoorbeeld door hun kop op te trekken84,87–

90. Dieren die niet goed door het waterbad gaan zijn mogelijk bij bewustzijn wanneer hun nek aan-

gesneden wordt. Ook al zijn er borsthouders ontwikkelt zodat de dieren rustiger blijven en minder 

kunnen bewegen, komt het missen van het waterbad nog steeds voor met name bij kleinere die-

ren91. 

 

Gasbedwelming 

Bedwelming door middel van blootstelling aan CO2 in meerdere fases (multifase-CAS (Controlled Atmos-

phere Stunning)) houdt in dat de dieren ofwel eerst uit de containers worden gehaald en op een lopende 

band geplaatst, ofwel in de containers door een ruimte met CO2 worden gevoerd. De concentratie CO2 

wordt gradueel opgevoerd, zodat nadelige effecten (CO2 is een irriterend gas bij hoge concentraties) zo-

veel mogelijk vermeden worden. De kuikens hoeven niet ondersteboven opgehangen te worden, en de 

dieren kunnen zich niet onttrekken aan de bedwelmingsmethode en zijn dus gegarandeerd buiten bewust-

zijn op het moment van doden. Deze methode is dus diervriendelijker dan waterbadbedwelming. 

 

Alle supermarktconcepten geven aan gebruik te maken van multifase-CAS. Binnen het Beter Leven 

keurmerk wordt de waterbadmethode momenteel uitgefaseerd; het overgrote deel van de kuikens wordt 

reeds bedwelmd d.m.v. multifase-CAS. Voor reguliere en biologische vleeskuikens zijn alle bedwel-

mingsmethodes die in de wetgeving zijn opgenomen toegestaan; het grootste deel van de reguliere vlees-

kuikens wordt in Nederland bedwelmd d.m.v. multifase-CAS. Reguliere en biologische vleeskuikens zon-

der het Beter Leven keurmerk mogen ook onbedwelmd geslacht worden. Het Beter Leven keurmerk 

verbiedt dit uitdrukkelijk. 
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4.3.4 Conclusie 

Op basis van de gegevens in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat vleeskuikens van alternatieve 

concepten een betere gezondheid hebben dan reguliere vleeskuikens, en dat dit verschil het grootst is bij 

het Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch (Tabel 8). Verwondingen en ziektes komen binnen deze 

concepten minder voor. De supermarktconcepten scoren beter dan reguliere kuikens, maar minder goed 

dan het Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch.  

Op het gebied van lichamelijke ingrepen scoren de ouderdieren van reguliere vleeskuikens mo-

menteel het best, omdat bij deze moederdieren geen snavelbehandeling meer mag worden toegepast, 

wat bij moederdieren van trager groeiende vleeskuikens nog wel is toegestaan.  

 

Tabel 8 Overzicht van factoren die een rol spelen voor het principe ‘goede gezondheid’ voor vleeskuikens 

van verschillende concepten. Supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch worden 

hierin vergeleken met reguliere vleeskuikens (-/--/--- = slechter, 0 = gelijk, +/++/+++ = beter). 

 Regulier 
Supermarkt- 
concepten 

Beter Leven 
keurmerk 1 ster Biologisch 

Afwezigheid van verwondingen     

- Kreupelheid 0 +1 ++ ++ 
- Voetzooldermatitis 0 ++1 ++ ?2 
- Hakdermatitis 0 ++1 ++ ++ 
- Vang- en laadletsels 0 ? ? ? 
Afwezigheid van ziektes     
- Uitval 0 + ++ ? 
- Antibioticagebruik 0 +3 ++3 ++3 
- Marek4 0 - - - 
- Myopathieën 0 ++ +++ +++ 
Afwezigheid pijn door manage-
mentingrepen 

    

- Ingrepen bij moederdieren 0 - - - 
- Ingrepen bij vaderdieren 0 0 0 0 
- Bedwelmingsmethode 0 + + 0 

 1 Hierover zijn geen data beschikbaar; dit wordt aangegeven vanuit de praktijk. Voor enkele metingen wordt dit beves-

tigd door een preliminaire studie met een beperkt aantal koppels92. 

2 Enerzijds hebben de dieren meer ruimte. Anderzijds lijkt de vrije uitloop bij biologische systemen een risicofactor voor 

het ontstaan van voetzoollaesies en bevuiling, doordat de strooiselkwaliteit lastiger te managen is. 

3 Er is enkel data beschikbaar over het antibioticagebruik waarbij alle alternatieve concepten gegroepeerd zijn. Vanuit 

de praktijk wordt aangegeven dat het antibioticagebruik bij Beter Leven keurmerk 1 ster lager ligt dan bij supermarkt-

concepten.  

4 Hier kan op de broederij tegen gevaccineerd worden. 
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4.4 Normaal gedrag 
In het Welfare Quality® protocol zijn vier criteria opgesteld binnen het principe ‘normaal gedrag’: expressie 

van sociaal gedrag, expressie van ander gedrag, goede mens-dierrelatie en een positieve emotionele 

staat.  

4.4.1 Expressie van sociaal gedrag 

In het Welfare Quality® protocol is nog geen meting opgenomen voor dit criterium. Vleeskuikens worden 

altijd sociaal gehuisvest en hebben dus de mogelijkheid tot sociaal contact. Dit is belangrijk voor hun wel-

zijn omdat kippen groepsdieren zijn. Sociale interacties kunnen zowel positief als negatief zijn. 

 

Synchronisatie van gedrag 

Vleeskuikens zijn sociale dieren die sommige gedragingen graag synchroon met hun groepsgenoten uit-

voeren. Bij bijvoorbeeld melkvee is het bekend dat als enkele gedragingen niet gesynchroniseerd kunnen 

worden uitgevoerd, dit zorgt voor sociale onrust in de groep, wat kan leiden tot een slechter welzijn93,94. 

Bij vleeskuikens is dit voor zover bekend nooit onderzocht. Wel is bekend dat bij te korte donkerperiodes 

(1 of 4 uur) synchronisatie van het slaapgedrag niet optreedt, wat leidt tot meer verstoringen van de rus-

tende dieren45.  

Reguliere vleeskuikens krijgen een aaneengesloten donkerperiode van minimaal 4 uur; dit is 

dus waarschijnlijk te weinig voor de kuikens om ongestoord te kunnen rusten. Kuikens die een donkerpe-

riode van 10 uur kregen ontwikkelden het meest gesynchroniseerde gedrag, gevolgd door kuikens met 

een donkerperiode van 7 uur45. De supermarktconcepten (m.u.v. de Nieuwe Standaard Kip) stellen mi-

nimaal 6 uur aaneengesloten donkerperiode verplicht, bij de Nieuwe Standaard Kip, Beter Leven keur-

merk 1 ster en biologisch is dit minimaal 8 uur.  

 

 

1-Ster Beter Leven vleeskuikens in de overdekte uitloop  
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Naast de donkerperiode is ook de lichtsterkte van belang voor synchronisatie. Bij 5 lux werd minder syn-

chronisatie van eet-, rust- en foerageergedrag waargenomen dan bij 200 lux, en bij 5 en 50 lux werd 

verenpoetsen minder gesynchroniseerd dan bij 500 lux46. De Europese wetgeving vereist minimaal 20 lux 

op minimaal 80% van het vloeroppervlak van de stal; in het Beter Leven keurmerk 1 ster wordt dit voor 

de volledige stal geëist. De concepten die daglicht verplicht stellen (Aldi, Beter Leven keurmerk 1 ster, 

Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groenland Kip, Nieuwe Plus Kip, Nieuwe Standaard Kip, en bio-

logisch) hebben mogelijk een hogere lichtsterkte in de stallen, maar hierover zijn geen data bekend. In 

de overdekte uitloop die verplicht is bij het Beter Leven keurmerk 1 ster zal de lichtsterkte aanzienlijk 

hoger zijn dan in een stal aangezien de gehele zijkant hiervan licht- en luchtdoorlatend moet zijn, en dag-

licht een gemiddelde intensiteit van 5000 lux heeft47. 

 

Ook de beschikbaarheid van middelen die nodig zijn om het gedrag uit te voeren (zoals voer, strooisel of 

omgevingsverrijking) kunnen van belang zijn voor synchronisatie van gedrag. Bij vleeskuikens is hier wei-

nig over bekend, maar bij andere sociale dieren zoals varkens weten we dat de dieren gemotiveerd zijn 

om gelijktijdig toegang kunnen hebben tot omgevingsverrijking95. Als vleeskuikens omgevingsverrijking 

krijgen, kan het dus van belang zijn dat alle dieren (of een groot deel ervan) dit gelijktijdig kunnen gebrui-

ken. Dit is van belang voor alle supermarktconcepten en het Beter Leven keurmerk 1 ster, waar bijv. 

graan wordt gestrooid of ruwvoerbalen worden verstrekt. Als er graan wordt gestrooid kan het belangrijk 

zijn om te zorgen dat alle dieren in de stal hier gelijktijdig toegang toe krijgen. Momenteel wordt in de 

concepten één ruwvoerbaal per 500-1000 kuikens verstrekt; niet alle kuikens kunnen deze gelijktijdig ge-

bruiken. De gevolgen hiervan voor het dierenwelzijn zijn niet bekend. Voor biologische vleeskuikens is 

de vrije uitloop een vorm van verrijking omdat dit extra variatie in hun leefomgeving oplevert. Het kan dus 

van belang zijn dat bijv. beschutting in deze uitloop door alle kuikens tegelijk gebruikt kan worden. 

 

Spelgedrag 

Spelgedrag wordt vaak geassocieerd met goed welzijn, omdat het over het algemeen enkel wordt uitge-

voerd als aan basisbehoeftes zoals voldoende eten en veiligheid voldaan is, en omdat het uitvoeren ervan 

belonend is omdat er opioïden bij vrijkomen96,97. Jonge kuikens spelen met elkaar; het meeste spelgedrag 

wordt waargenomen voor en tijdens de puberteit, die rond 56 dagen leeftijd begint35,98. Spelgedrag zoals 

rondrennen zonder duidelijke reden neemt af naarmate de dieren ouder worden. Het is niet bekend of dit 

komt omdat de motivatie afneemt, of omdat de mobiliteit slechter wordt35. Als dat laatste het geval is, valt 

te verwachten dat trager groeiende vleeskuikens tot een latere leeftijd spelgedrag laten zien. Voor zover 

bekend is dit echter nog niet onderzocht. Wel is bekend dat trager groeiende kuikens meer gebruik maken 

van verrijkingsmateriaal dan reguliere kuikens (De Jong et al., persoonlijke communicatie). Doordat ze 

actiever zijn en meer ruimte hebben, is het mogelijk dat ze ook meer spelgedrag vertonen. 

 

Agressie en verenpikkerij 

Als er teveel negatieve interacties optreden kan dit het welzijn van de kuikens schaden. Agressie kan 

bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van competitie om voer. Vleeskuikens worden echter onbeperkt gevoerd, 

en agonistische gedragingen vormen waarschijnlijk geen probleem99,100. Het is daarom aannemelijk dat 

hierin geen verschillen tussen de concepten optreden. 

 

In het geval van vleeskuikenouderdieren is agressief gedrag wel een probleem. Zowel hanen als hennen 

vertonen agressief gedrag als gevolg van voerrestrictie (zie 4.1.1 Afwezigheid van langdurige honger); de 

dieren pikken elkaar met name bij de voerbak, in competitie om voer19. Het is aannemelijk dat dit gedrag 

minder voorkomt bij de trager groeiende vleeskuikenouderdieren, waar de moederdieren minder be-

perkt of onbeperkt gevoerd worden, en de hanen toegang tot ruwvoer krijgen. Hier zijn echter geen data 
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over beschikbaar. Naast voerrestrictie is het ook van belang hoeveel voerruimte er aanwezig is, en dus of 

alle dieren tegelijkertijd kunnen eten (Ingrid de Jong, persoonlijke communicatie). 

De hanen vertonen daarnaast zowel onderling agressie, als richting de hennen. Dit probleem lijkt 

een genetische basis te hebben; bij ouderdieren van leghennen komt dit gedrag namelijk nagenoeg niet 

voor101. In de vleeskuikenconcepten met trager groeiende rassen wordt gebruik gemaakt van verschillende 

genetische lijnen, en het is niet bekend of agressie bij sommige van deze lijnen een probleem vormt. 

Agressie in koppels vleeskuikenouderdieren neemt toe op het moment dat er nieuwe hanen worden geïn-

troduceerd19. Dit gebeurt gemiddeld één keer per ronde, rond 40 weken leeftijd, en wordt gedaan omdat 

door de vervanging van de hanen door jongere dieren de productie van de dieren toeneemt19. Geen van 

de concepten stelt eisen aan de introductie van nieuwe hanen. 

 

Naast agressie leidt voerrestrictie ook tot verenpikkerij19. Dit zorgt voor beschadigingen aan het verenkleed 

en huidlaesies. Een beschadigd verenkleed maakt de hennen kwetsbaarder voor verwondingen ten ge-

volge van agressief paargedrag. Verenpikkerij komt minder voor als de dieren minder honger hebben19, 

en het is dus aannemelijk dat dit gedrag minder voorkomt bij de trager groeiende vleeskuikenouderdie-

ren, waar minder dieren beperkt gevoerd worden. Hier zijn echter geen data over openbaar. Een bijko-

mend voordeel bij de (onbeperkt gevoerde) trager groeiende moederdieren is dat het verenkleed veel 

beter is en meer intact blijft gedurende de productieperiode. Hierdoor hebben de moederdieren mogelijk 

minder letsels als gevolg van verenpikken of treden door de hanen. 

4.4.2 Expressie van andere gedragingen 

In het Welfare Quality® protocol wordt dit gemeten aan de hand van de mogelijkheden die de dieren heb-

ben om hun natuurlijke gedrag te vertonen in een vrije uitloop (mate van beschutting in de uitloop). Hieraan 

worden in de concepten echter geen eisen gesteld. Daarnaast is het belangrijk dat natuurlijk, hoog-gemo-

tiveerd gedrag geuit kan worden. Of dit mogelijk is hangt af van  

1) of het dier fysiek in staat is het gedrag uit te voeren, en  

2) of de omgeving geschikt is om de dieren het gedrag uit te laten voeren.  

 

Volgens het Programma van Eisen voor vleeskuikens zijn de volgende gedragingen belangrijk voor vlees-

kuikens om uit te kunnen voeren35: 

- Foerageren en exploreren 

- Rusten en slapen 

- Zonbaden 

- Verenpoetsen 

- Stofbaden 

- Strekken van vleugels en poten 

- Sociale interactie en spelgedrag 

 

Hieronder zal voor vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens apart besproken worden in hoeverre ze bo-

venstaande gedragingen kunnen uitvoeren (m.u.v. rusten en slapen, en sociale interactie en spelgedrag, 

elke besproken zijn in respectievelijk 4.2.1 Rustcomfort en 4.4.1 Expressie van sociaal gedrag). 

 

Foerageren en exploreren 

Vleeskuikens 

Foerageren en exploreren zijn belangrijk voor kippen omdat ze zo voedsel vinden en informatie vergaren 

over hun omgeving. Of de vleeskuikens fysiek in staat zijn om het gedrag uit te voeren, hangt onder andere 

af van hun lichaamsgewicht. Sneller groeiende, zwaardere kuikens vertonen minder foerageer- en explo-

reergedrag dan trager groeiende dieren102. Snel groeiende dieren zijn echter wel gemotiveerd om bijvoor-

beeld te lopen om voer te bereiken, maar worden hierin beperkt door hun hoge gewicht, wat kan zorgen  



 

Vleeskuikenconcepten in Nederland 39/58 

 

Strobalen bieden vleeskuikens onder andere de mogelijkheid om te foerageren 

 

voor frustratie102. Als kuikens minder wegen op jonge leeftijd kunnen ze zich beter voortbewegen en ont-

wikkelen ze langere botten in hun poten103. Trager groeiende dieren (zowel vleeskuikens als vleeskui-

kenouderdieren) zullen dus beter in staat zijn om foerageer- en exploreergedrag te vertonen, wat hun 

welzijn positief beïnvloedt.  

 

De bezettingsdichtheid die nodig is om te foerageren wordt in het Programma van Eisen voor het vlees-

kuiken gelijkgesteld aan 909 cm2/dier, oftewel 11 dieren / 27,2 kg (uitgaande van een slachtgewicht van 

2,5 kg) per vierkante meter35. Dit betekent dat enkel biologische systemen en het Beter Leven keur-

merk 1 ster hieraan voldoen. Een lagere bezettingsdichtheid zorgt er daarnaast voor dat verrijkingsmate-

riaal (ruwvoerbalen en plateaus) meer gebruikt wordt33. 

 

Bijna alle concepten stellen verrijkingsmateriaal gericht op foerageergedrag (zoals luzerne- of strobalen 

en graan strooien) voor vleeskuikens verplicht. Deze verrijking moet het natuurlijk foerageergedrag en een 

positief gebruik van de omgeving stimuleren48. Ruwvoerbalen zijn verplicht bij AH Kip, Aldi, Beter Leven 

keurmerk 1 ster, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, en Nieuwe Plus Kip. Graan strooien is verplicht bij 

Aldi, Beter Leven keurmerk 1 ster, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker en Nieuwe Standaard Kip.  

Verrijkingsmateriaal wordt beter gebruikt bij een lagere bezettingsdichtheid (25 vs. 35 kg/m2)33. 

De meeste supermarktconcepten zitten rond of boven de 35 kg/m2, terwijl Beter Leven keurmerk 1 

ster 25 kg/m2 als eis stelt, en bij biologische vleeskuikens is dit 21 kg/m2. In biologische systemen 

hebben de kuikens daarnaast toegang tot een uitloop, die een geschikte, gevarieerde omgeving biedt voor 

foerageer- en exploratiegedrag. Het is wel van essentieel belang dat de vrije uitloop goed wordt ingericht, 

met voldoende beschutting104–106. 

 



 

Vleeskuikenconcepten in Nederland 40/58 

Voor een goed gebruik van omgevingsverrijking is de lichtbron van belang. In een onderzoek waar kuikens 

omgevingsverrijking kregen maar geen daglicht nam de activiteit van de dieren af vergeleken met de groep 

zonder verrijking. De activiteit in de groep met verrijking én daglicht was juist hoger dan die in de andere 

twee groepen107. In een ander onderzoek werden strobalen door meer dieren gebruikt als er ook daglicht 

in de stal was108. Dit toont het belang van daglicht bij het vertonen van foerageer- en exploratiegedrag.  

In biologische systemen is er daglicht in de stal en in de uitloop, bij het Beter Leven keurmerk 

1 ster is er daglicht in de stal en de overdekte uitloop. Bij de meeste supermarktconcepten (m.u.v. de 

AH Kip en 25% van de stallen van LIDL) is er daglicht in de stal, maar geen enkel concept biedt uitloop. 

Reguliere vleeskuikens hebben meestal geen daglicht in de stal, en nooit een uitloop. 

 

Vleeskuikenouderdieren 

Vleeskuikenouderdieren die trager groeien en een lager eindgewicht bereiken zullen om dezelfde redenen 

als trager groeiende vleeskuikens beter in staat zijn om te foerageren en exploreren. Daarnaast krijgen de 

moederdieren die maximaal 2,4 kg wegen onbeperkt voer gedurende de gehele dag en is wettelijk vast-

gelegd dat ze onbeperkt toegang krijgen tot ruwvoer, dat een substraat biedt voor foerageer- en explo-

reergedrag. Deze moederdieren kunnen worden gebruikt voor sommige supermarktconcepten, Beter 

Leven keurmerk 1 ster of in biologische systemen (zie Tabel 3).  

 

Zonbaden 

Vleeskuikens  

Zonbaden is mogelijk belangrijk voor vleeskuikens omdat ze hierdoor bepaalde vitamines kunnen aanma-

ken35. Daglicht in de stal kan dit deels faciliteren, ook al laat het niet het volledige lichtspectrum door. De 

concepten die daglicht in de stal verplicht stellen (Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch, alle super-

marktconcepten behalve de AH Kip en LIDL), vragen om 3% van het staloppervlak. Niet alle kuikens 

zullen dus tegelijk kunnen zonbaden. Een overdekte uitloop wordt enkel verplicht gesteld bij het Beter 

Leven keurmerk 1 ster, een vrije uitloop enkel bij biologische vleeskuikens. Deze geven de kuikens 

toegang tot daglicht en bieden daardoor mogelijkheid tot zonbaden.  

 

Vleeskuikenouderdieren 

Voor zover bekend zijn er geen concepten waarin de vleeskuikenouderdieren daglicht in de stal hebben. 

Zij kunnen dus niet zonbaden. 

 

Verenpoetsen 

Vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren 

Het poetsen van de veren is belangrijk om het verenkleed in goede conditie te houden, en om parasieten 

te verwijderen. Verenpoetsen wordt evenveel gezien bij snel- en trager groeiende dieren102,109. Dit gedrag 

kan beïnvloed worden door de bezettingsgraad (minder verenpoetsen bij een hogere bezettingsgraad)110, 

waardoor vleeskuikens met een lagere bezettingsgraad dit beter zouden kunnen uitvoeren dan regu-

liere kuikens. De bezettingsgraad is het laagst bij biologische kuikens, gevolgd door het Beter Leven 

keurmerk 1 ster, Nieuwe Standaard Kip, Aldi, de overige supermarktconcepten, en ten slotte regu-

lier. 

 

Vleeskuikenmoederdieren met een gewicht <2,4 kg worden op een iets hogere bezetting gehouden dan 

zwaardere moederdieren, maar de bezetting in kg/m2 is toch nog lager en ze zijn ook kleiner waardoor de 

ruimte om hun gedrag uit te voeren waarschijnlijk minimaal gelijk blijft. Dwergmoederdieren worden op een 

bezettingsdichtheid van ca. 20 kg/m2 (10.000 cm2/1.200 cm2 * 2,4 kg) gehouden, bij andere ouderdieren 

ligt dit hoger (bijv. 24,6 kg/m2 bij een gewicht van 3,2 kg). Of er in de praktijk verschillen zijn in verenpoets-

gedrag tussen concepten, en hoe dit welzijn beïnvloedt, is niet bekend. 
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Stofbaden 

Vleeskuikens 

Stofbaden wordt uitgevoerd om parasieten van de huid en uit het verenkleed te verwijderen. Een onder-

zoek uit 2004 vond dat snel- en trager groeiende dieren dit gedrag evenveel vertoonden102. Een belangrijke 

kanttekening hierbij is wel dat de strooiselkwaliteit in dit onderzoek constant werd gehouden, terwijl deze 

in de praktijk zal verschillen tussen concepten, met een betere strooiselkwaliteit bij concepten met een 

lagere bezetting en actievere kuikens. Vleeskuikens hebben een voorkeur om te stofbaden in zand, 

maar vertonen het gedrag ook op houtkrullen111,112. In de praktijk hebben alleen kuikens met vrije uitloop 

(zoals biologische kuikens) toegang tot zand om te stofbaden. 

 

Stofbadgedrag komt meer voor bij een lagere bezettingsgraad (25 vs. 35 kg/m2)33. De meeste super-

marktconcepten houden vleeskuikens rond of boven de 35 kg/m2, terwijl Beter Leven keurmerk 1 ster 

en biologische systemen 25 kg/m2 of minder als eis stellen. Behalve dat de dieren dan meer ruimte 

hebben, kan dit ook komen omdat een lagere bezettingsgraad en hogere activiteit leiden tot een betere 

strooiselkwaliteit, wat belangrijk is voor stofbaden33.  

 

Vleeskuikenouderdieren 

Er is weinig onderzoek gedaan naar stofbaden bij vleeskuikenouderdieren. Dwergmoederdieren worden 

op een lagere bezettingsdichtheid in kg/m2 gehouden, wat deze dieren meer mogelijkheden zou kunnen 

bieden tot stofbaden. 

 

Strekken van vleugels en poten 

Vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren 

Dit is comfortgedrag, waarbij de spieren gestrekt worden en het fysieke comfort verhoogd33. Het wordt 

vaker vertoond bij een lagere bezettingsgraad (25 vs. 35 kg/m2)33. De meeste supermarktconcepten 

zitten rond of boven de 35 kg/m2, terwijl Beter Leven keurmerk 1 ster en biologische systemen 25 

kg/m2 of minder als eis stellen. Dwergmoederdieren worden op een lagere bezettingsdichtheid (in kg) 

gehouden dan andere moederdieren, wat dit gedrag zou kunnen bevorderen. 

4.4.3 Goede mens-dierrelatie 

De kwaliteit van de mens-dierrelatie is van belang voor het welzijn van de dieren omdat een negatieve 

relatie voor angst en stress bij de dieren zorgt iedere keer dat de veehouder of andere personen zich in 

de stal begeven. Een goede mens-dierrelatie wordt in het Welfare Quality® protocol gemeten aan de hand 

van de ‘vermijdingsafstandtest’. Bij deze test wordt op een gestandaardiseerde manier geteld hoeveel 

dieren zich binnen een bepaalde afstand van een observator bevinden. De ratio hierachter is dat als dieren 

bang zijn voor mensen, ze minder dicht bij mensen in de buurt zullen komen. Er is echter kritiek op deze 

meting omdat de uitkomst, behalve door angst, ook beïnvloed wordt door factoren zoals de fysieke capa-

citeit om weg te kunnen lopen (kreupele dieren kunnen niet weglopen), of de bezettingsdichtheid (bij een 

hoge bezetting is er geen ruimte om weg te lopen)15,113. Om deze reden zal deze meting hier dus verder 

niet besproken worden.  

 

In een aantal concepten wordt het strooien van graan verplicht gesteld. Bij het Beter Leven keurmerk 

moet dit gedaan worden door de veehouder. Een reden hiervoor is dat het kan zorgen voor een positieve 

associatie van de dieren met de veehouder. Bij de supermarktconcepten waar graan strooien verplicht 

is (Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker en Nieuwe Standaard Kip), wordt niet voorgeschreven of dit 

door de veehouder gedaan moet worden of dat het ook automatisch mag gebeuren, bijvoorbeeld m.b.v. 

spinfeeders. 
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4.4.4 Positieve emotionele staat 

De positieve emotionele staat wordt in het Welfare Quality® protocol gemeten aan de hand van een kwa-

litatieve gedragsbeoordeling (Qualitative Behavioural Assessment; QBA). Dit is een subjectieve meting, 

waar aan de hand van 23 termen (zoals relaxed, comfortabel, gespannen, angstig) de kwaliteit van het 

gedrag beoordeeld wordt. Er zijn weinig gegevens over verschillen in QBA tussen verschillende vleeskui-

kenconcepten14. Ook is er veel discussie over de validiteit van de QBA-test. Deze zal daarom in dit rapport 

buiten beschouwing worden gelaten.  

Er is een relatie tussen emotionele staat en angstigheid: dieren die angstiger zijn, hebben vaker 

ook een negatieve emotionele staat114–116. Van sommige aspecten die verschillen tussen de concepten is 

bekend dat ze angstigheid kunnen verminderen, en daarmee dus ook kunnen zorgen voor een positievere 

emotionele staat. Het aanbieden van verrijking bijvoorbeeld, kan zorgen voor minder angstigheid117,118, al 

zijn er ook studies die hiervan geen effect vinden119,120. Daarnaast kan pijn (bijv. door kreupelheid of voet-

zooldermatitis) zorgen voor een negatievere emotionele staat121. Ook een langere donkerperiode leidt tot 

minder angstigheid122. Wellicht heeft de genetica van de dieren ook een invloed. Bestaande literatuur wijst 

dus in de richting van minder angstigheid bij vleeskuikens van alternatieve concepten, maar om hierover 

een definitieve conclusie te kunnen trekken is aanvullend onderzoek nodig.  

Ook voor vleeskuikenouderdieren geldt dat er weinig onderzoek is gedaan naar hun emotionele 

staat. Voor de ouderdieren is het grootste verschil tussen de concepten de genetica. Het is aannemelijk 

dat de kreupelheidsproblemen die gerelateerd zijn aan snelle groei, net als bij de vleeskuikens ook bij de 

ouderdieren meer voorkomen bij de sneller groeiende rassen. Hierover zijn echter geen gegevens bekend. 

Trager groeiende, kleinere moederdieren hoeven niet of minder beperkt gevoerd te worden. Honger, een 

negatieve emotionele staat123, komt meer voor bij de moederdieren van reguliere vleeskuikens, en het 

minst bij de moederdieren van de traagst groeiende vleeskuikens.  

4.4.5 Conclusie 

Voor het principe ‘Normaal gedrag’ spelen veel factoren een rol (Tabel 9). Over het algemeen worden de 

behoeftes van de vleeskuikens op dit gebied het best vervuld in het biologische concept, gevolgd door 

Beter Leven keurmerk 1 ster, de supermarktconcepten en ten slotte de reguliere houderij. Alternatieve 

concepten bieden met name betere mogelijkheden voor het uitvoeren van natuurlijk, hoog gemotiveerd 

gedrag.  

 

Tabel 9 Overzicht van factoren die een rol spelen voor het principe ‘goede gezondheid’ voor vleeskuikens 

van verschillende concepten. Supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster en biologisch worden 

hierin vergeleken met reguliere vleeskuikens (-/--/--- = slechter, 0 = gelijk, +/++/+++ = beter). 

 
Regulier 

Supermarkt 
concepten 

Beter Leven 
keurmerk 1 ster Biologisch 

Sociaal gedrag     

- Synchronisatie 0 + ++ ++ 
- Spelgedrag 0 + ++ ++ 
- Agressie en verenpikkerij 

ouderdieren 
0 +/++1 ++ ++ 

Ander gedrag     
- Foerageren/exploratie 0 + ++ +++ 
- Zonbaden 0 + ++ +++ 
- Verenpoetsen 0 + ++ +++ 
- Stofbaden 0 + ++ +++ 
- Poten/vleugels strekken 0 + ++ +++ 
Mens-dierrelatie 0 +?2 + 0 
Emotionele staat 0 +? ++? ++? 

1 Afhankelijk van mate van voerbeperking (wel of geen dwergmoederdieren) 

2 Enkel indien graan manueel gestrooid moet worden. 
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5. TRANSPARANTIE EN BORGING 

Goede borging van een concept is essentieel om geloofwaardige claims over dierenwelzijn te kunnen 

maken. Opgestelde criteria kunnen in theorie goed zijn voor dierenwelzijn, maar als ze niet (goed) worden 

nageleefd kan het concept hier geen garanties over geven.  

 

Milieu Centraal heeft een keurmerkenwijzer opgesteld, waar keurmerken voor dierlijke producten worden 

beoordeeld op onder andere dierenwelzijn, controle en transparantie. Tabel 10 geeft een overzicht van de 

scores van het Europees keurmerk voor biologisch (vlees), Beter Leven 3 sterren (vlees; dat automatisch 

wordt toegekend aan biologisch vlees), Beter Leven 2 sterren (vlees), Beter Leven 1 ster (vlees), en de 

Nieuwe Standaard Kip van Jumbo. De overige supermarktconcepten zijn niet opgenomen in deze keur-

merkenwijzer.  

Het moet worden opgemerkt dat voor het biologische keurmerk en de verschillende categorieën 

van het Beter Leven keurmerk (vlees) gekeken wordt naar alle diersoorten waar het keurmerk voor bestaat 

samen (Beter Leven keurmerk: vleeskuiken, konijn, vleeskalf, vleesvee, kalkoen en varken). Voor de as-

pecten ‘controle’ en ‘transparantie’ heeft dit geen effect aangezien dit voor alle diersoorten gelijk is, maar 

voor ‘dierenwelzijn’ is dus niet specifiek gekeken naar de criteria voor vleeskuikens, maar wordt een ge-

middelde score gegeven voor alle diercategorieën. 

 

Tabel 10 Scores1 op het gebied van dierenwelzijn, controle en transparantie volgens de Keurmerkenwij-

zer van Milieu Centraal 

Keurmerk Classificatie Dierenwelzijn Controle Transparantie 

Europees keurmerk biologisch vlees Topkeurmerk 5/5 5/5 4/5 
Beter Leven keurmerk 3 sterren Topkeurmerk 5/5 4/5 4/5 
Beter Leven keurmerk 2 sterren Topkeurmerk 4/5 4/5 4/5 
Beter Leven keurmerk 1 ster Keurmerk 3/5 4/5 4/5 

Nieuwe Standaard Kip Bedrijfslogo 
Geen score 
toegekend 

0/5 
Geen score 
toegekend 

1 Zie voor meer toelichting over de scores de Keurmerkenwijzer 

 

Milieu Centraal stelt dat een goed keurmerk van een onafhankelijke partij is, en duidelijke eisen stelt die 

strenger zijn dan het wettelijke minimum. Het geeft heldere, makkelijk vindbare informatie én wordt goed 

gecontroleerd. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen een keurmerk en een logo: een keurmerk is van 

een onafhankelijke partij, terwijl een bedrijfslogo van de leverancier(s) zelf is. De controle van een bedrijfs-

logo is soms onafhankelijk, maar niet altijd. In het geval van de supermarktconcepten zijn de leveranciers 

eigenaar, dus gaat het om een bedrijfslogo. In de volgende paragrafen wordt voor aspecten die van belang 

zijn voor een goede borging besproken hoe deze zijn ingevuld door de verschillende concepten. 

5.1.1 Onafhankelijke controle-instantie 

In Nederland is Stichting Skal Biocontrole door de Minister van LNV in artikel 15 van het Landbouwkwali-

teitsbesluit 2007 aangewezen als controlerende autoriteit in de zin van de EU-Verordening 834/2007 (in-

zake de biologische productie en de etikettering van biologische producten). Skal heeft als taak het 

toezicht op de naleving van regels ten aanzien de biologische productiemethoden. Een stichting is per 

definitie niet gericht op het maken van winst; eventuele winst moet gebruikt worden voor het doel waarvoor 

de stichting is opgericht (in dit geval naleving van de biologische regelgeving). Skal heeft dus geen winst-

oogmerk, en geen belang bij het certificeren van bedrijven. Skal is een geaccrediteerde organisatie vol-

gens de ISO 17065 norm (officieel erkend), en heeft zijn eigen inspecteurs in dienst. 

 

https://keurmerken.milieucentraal.nl/
https://www.skal.nl/
https://www.skal.nl/over-ons/nieuwe-pagina-2/
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De criteria van het Beter Leven keurmerk worden opgesteld door de Dierenbescherming; de Dierenbe-

scherming is ook eigenaar van het keurmerk. De Stichting Beter Leven keurmerk is verantwoordelijk voor 

de borging van het keurmerk; deze stichting heeft een eigen bestuur. Net als Skal heeft deze stichting 

geen winstoogmerk. Een verschil met Skal is dat de Stichting Beter Leven keurmerk geen eigen inspec-

teurs in dienst heeft, maar werkt met Certificatie Instellingen (CI’s) die geaccrediteerd zijn volgens de ISO 

17065 norm en hiertoe zijn erkend aan de hand van acceptatievoorwaarden door de Stichting Beter Leven 

keurmerk. De CI’s besluiten op basis van het certificatiereglement en een fysieke controle of het Beter 

Leven keurmerk certificaat kan worden toegekend. Als er onduidelijkheid is over de interpretatie van crite-

ria, en of deze wel voldoende nageleefd worden, wordt dit neergelegd bij de Stichting Beter Leven keur-

merk, die indien nodig overlegd met de eigenaar van het keurmerk, de Dierenbescherming. 

 

Alle supermarkten geven aan voor de controles van de bedrijven samen te werken met geaccrediteerde, 

onafhankelijke CI’s (ISACert of Tentacontrol GmbH). Wie in geval van twijfel de beslissing neemt om een 

bedrijf wel of niet te certificeren of te sanctioneren (de CI, de leverancier of de supermarkt zelf) verschilt 

per concept. Bij sommigen bekijken de leverancier (het slachthuis) en de supermarkt dit samen, andere 

supermarkten laten dit volledig over aan hun leverancier.  

 

Bedrijven met reguliere vleeskuikens worden enkel gecontroleerd door het private kwaliteitssysteem IKB 

Kip en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze controleert de voorschriften gesteld in het 

Besluit en de Regeling houders van dieren en de Richtlijn 2007/43/EG (minimumvoorschriften voor de 

bescherming van vleeskuikens).  

5.1.2 Controles van het primaire bedrijf 

Biologische bedrijven worden minimaal één maal per jaar bezocht door Skal; deze controle wordt aan-

gekondigd. Daarnaast worden extra inspecties uitgevoerd zoals onaangekondigde flitsinspecties (waarbij 

één of enkele aspecten gecontroleerd worden) en herinspecties n.a.v. eerdere tekortkomingen.  

 

Voor het Beter Leven keurmerk worden bedrijven minimaal één maal per jaar gecontroleerd door een CI; 

dit betreft een aangekondigde controle. N.a.v. een reguliere controle moet in sommige gevallen een her-

inspectie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt bij een deel van de primaire bedrijven een onaangekon-

digde controle uitgevoerd. Voor de onaangekondigde controle wordt een selectie gemaakt van de belang-

rijkste, niet alle criteria worden gecontroleerd.  

 

Bij de supermarktconcepten verschilt het aantal en type controles per concept. Voor de AH Kip, de kip 

van Aldi, de Nieuwe Plus Kip, de Groenland Kip en de Comfort Kip wordt minimaal 1 controle per jaar 

uitgevoerd, allen aangekondigd. LIDL geeft aan dat minimaal 1 controle per jaar plaatsvindt; 50% is aan-

gekondigd, 50% onaangekondigd. De Nieuwe Standaard Kip wordt 2 keer per jaar gecontroleerd, waarvan 

1 aangekondigde en 1 onaangekondigde controle.  

 

In 2017 werd op 78 bedrijven een welzijnsinspectie uitgevoerd door de NVWA; deze waren allemaal on-

aangekondigd. Dit besloeg 12% van alle bedrijven (630 in 2017), wat betekent dat elk bedrijf gemiddeld 

één keer in de acht jaar gecontroleerd wordt. Een deel van deze inspecties is aselect, maar het betreft ook 

risicogerichte inspecties, herinspecties, administratieve inspecties en entreemonitoring. Het is niet bekend 

of de geïnspecteerde bedrijven enkel bedrijven met reguliere vleeskuikens waren, of ook bedrijven die 

deelnemen aan supermarktconcepten, het Beter Leven keurmerk of het biologische keurmerk.  

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/over-ons
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/over-ons/organisatie
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/certificatie-instelling
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/Certificatiereglement_BLk_versie_5.0_01052017.pdf
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/pluimvee/documenten/dier/dierenwelzijn/welzijn/publicaties/inspectieresultaten-welzijn-vleeskuikens-2017
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81302ned/table?ts=1553076714265
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5.1.3 Andere kwaliteitssystemen 

Sommige keurmerken vereisen deelname aan een ander kwaliteitssysteem. Voor zover bekend vereist 

Skal niet dat biologische bedrijven ook deelnemen aan andere kwaliteitssystemen. Voor deelname aan 

het Beter Leven keurmerk 1 ster is het verplicht om gecertificeerd te zijn door een door de Dierenbe-

scherming erkend ketenkwaliteitssysteem (IKB Kip). Dit betekent dat er aanvullende kwaliteitseisen wor-

den gesteld aan de deelnemers van het Beter Leven keurmerk: er gelden bijvoorbeeld strengere hygiëne-

voorschriften, en de dieren worden op het slachthuis op meer punten beoordeeld (ook in relatie tot dieren-

welzijn). Daarnaast worden bedrijven met het Beter Leven keurmerk 1 ster ook gecontroleerd door de 

NCAE, omdat ze vallen onder de Europese handelsnormen voor (scharrel)kip. Daardoor worden punten 

zoals de bezettingsdichtheid en de slachtleeftijd nog grondiger gecontroleerd.  

 

Alle supermarktconcepten stellen deelname aan IKB Kip of QS (een Duits ketenkwaliteitssysteem) ver-

plicht. Bedrijven met reguliere vleeskuikens zijn in veel gevallen ook aangesloten bij IKB Kip (ca. 95% 

van alle bedrijven14), waardoor bovengenoemde eisen ook op deze bedrijven worden gecontroleerd.  

5.1.4 Controle van andere schakels in de keten 

Nadat de vleeskuikens het primaire veehouderijbedrijf verlaten, gaan ze naar een slachthuis. Daarna vol-

gen één of meerdere verwerkingsstappen. Uiteindelijk wordt het vlees verpakt en verkocht aan de consu-

ment. Het is van belang dat alle schakels in deze keten gecertificeerd zijn, omdat anders bijvoorbeeld 

fraude gepleegd kan worden met het gebruik van een keurmerk.  

 

Voor biologische productie geldt dat de volgende schakels in de keten gecertificeerd moeten zijn: het 

veevoederbedrijf, het primaire veehouderijbedrijf, bedrijven die biologische levensmiddelen produceren, 

bedrijven die biologische grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten opslaan, en bedrijven die biolo-

gische producten verhandelen. Skal controleert of het Europese biologische logo op de juiste manier ge-

bruikt wordt op verpakkingen.  

 

Om een product met het Beter Leven keurmerk te verkopen moeten de volgende schakels in de keten 

gecertificeerd zijn: het primaire veehouderijbedrijf, de ketenregisseur, de slachterij, en de verwerkende 

bedrijven, logistieke bedrijven, foodservice, vers vlees en vleeswaren in de supermarkt en slagers.  

Ook het juiste gebruik van het beeldkenmerk van het Beter Leven keurmerk wordt gecontroleerd 

door de Stichting Beter Leven keurmerk. Daarnaast worden ook samengestelde producten (zoals soepen 

of kant-en-klaarmaaltijden) gecontroleerd op hun samenstelling: om het Beter Leven keurmerk te dragen 

moeten ze aan bepaalde voorschriften voldoen. Dit alles om te garanderen dat het product dat de consu-

ment uiteindelijk op zijn bord krijgt ook daadwerkelijk afkomstig is van een kip die volgens de Beter Leven 

criteria is gehouden. 

 

Voor de supermarktconcepten is weinig bekend over certificering van andere ketenschakels en het toe-

zicht op de juiste kanalisatie van de producten. Superunie (Groenland Kip, Comfort Kip/Betere Kip/Kiplek-

ker, Nieuwe Plus Kip), Jumbo (Nieuwe Standaard Kip), en Albert Heijn (AH Kip) geven aan dat naast het 

primaire bedrijf ook de slachterij en de verwerker/verpakker gecertificeerd moeten zijn. Aldi geeft aan dat 

de leverancier (de slachterij/uitsnijderij) jaarlijks door een CI wordt gecontroleerd.  

LIDL geeft enkel aan dat alle bedrijven van ouderdieren tot slachterij QS-gecertificeerd moeten 

zijn, maar er zijn dus geen aanvullende regels voor deze schakels m.b.t. het kipconcept van deze super-

markt (QS is een algemeen ketenkwaliteitssysteem, net zoals IKB Kip).  

https://pluimned.avined.nl/thema/ikb-kip
http://www.kipinnederland.nl/over-de-vleeskuikensector/de-keten-ontrafeld/vleeskuikenbedrijven
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0543&from=NL
https://www.skal.nl/assets/Formulieren/skal-handleiding-def.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/reglement/Gebruikersprotocol_en_stijlhandboek_BLk_ZW_25.01.2018_versie_5.0.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/zakelijk/criteria/verwerkers/Verwerker_versie_2.1_d.d._01.09.2016.pdf
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5.1.5 Sanctionering 

Voor de biologische productie geeft Skal aan drie soorten afwijkingen te kunnen constateren: lichte, 

ernstige en kritieke afwijkingen. Het is niet precies duidelijk welke afwijkingen in welke categorie vallen. 

Hierop kunnen verschillende maatregelen worden genomen. Bij een lichte overtreding krijgt het bedrijf 12 

maanden de tijd om de afwijking te herstellen. Bij een ernstige overtreding is dit 3 maanden, en kan een 

Tuchtrechtelijke Verklaring of een Verklaring van Overtreding worden aangezegd. Bij een kritieke afwijking 

wordt het bio-certificaat van het bedrijf ingetrokken.  

 

Het Beter Leven keurmerk kent vier soorten sancties: administratief herstel, herinspectie, schorsing en 

uitsluiting. Welke sanctie volgt op welke overtreding is te vinden in de criteria voor de betreffende diersoort 

/ ketenschakel. Bij een schorsing moet binnen 3 maanden verbetering worden aangetoond d.m.v. een 

herinspectie; tot die tijd mag niet met het Beter Leven keurmerk geproduceerd worden. Een uitsluiting geldt 

voor minimaal 1 jaar. Bij een herinspectie vindt binnen 3 maanden een nieuwe controle plaats of de te-

kortkoming inmiddels is recht gezet. Bij administratief herstel mag schriftelijk binnen 3 maanden worden 

aangetoond dat aan het criterium wordt voldaan. 

 

De sancties van de supermarktconcepten verschillen per concept. Voor de Groenland Kip en de Comfort 

Kip zijn herinspectie, administratief herstel, schorsing en uitsluiting mogelijk; welke sanctie wordt toegepast 

bij welke overtreding is niet duidelijk. De Nieuwe Plus Kip en de AH Kip kennen enkel uitsluiting (bij ernstige 

overtreding) als sanctie; bij welke overtreding dit wordt toegepast is onbekend. Bij de Nieuwe Standaard 

Kip zijn fysieke herstelcontrole, administratieve herstelcontrole of uitsluiting mogelijke sancties. De sanc-

ties per overtreding zijn niet openbaar. LIDL geeft aan herstelinspectie of uitsluiting als sanctie te hanteren; 

bij welke overtredingen is onbekend. Aldi hanteert een fysieke of administratieve herstelcontrole, of schor-

sing voor 1 jaar als sancties. Een schorsing is van toepassing als één van de criteria in Tabel 1 niet nage-

leefd wordt; herstelcontroles worden toegepast bij andere, meer algemene criteria.  

5.1.6 Transparantie 

De Europese biologische normen die door Skal worden gecontroleerd zijn te vinden op hun website. Ook 

alle criteria van het Beter Leven keurmerk, met bijbehorende sancties, zijn te vinden op hun website. 

Daarnaast is voor beide concepten publieke informatie te vinden over de organisatievorm, de medewer-

kers, de procedures, etc. Dit draagt bij aan de transparantie van de keurmerken; deze worden door Milieu 

Centraal dan ook beiden met een score van 4 uit 5 beloond. 

 

Supermarktconcepten zijn het minst transparant. De meeste supermarkten hebben wel wat informatie over 

hun concept op hun website staan, al zitten er grote verschillen in de hoeveelheid informatie die wordt 

gegeven. Geen van de supermarktconcepten is transparant over de exacte criteria (staan niet integraal 

online zoals bij het Beter Leven keurmerk), over de CI, over het aantal controles per jaar, of over welke 

sanctie aan welke overtreding wordt gekoppeld. Het is daarom voor consumenten onduidelijk wat er pre-

cies voor dierenwelzijnseisen worden gesteld, of in hoeverre deze eisen ook goed geborgd worden.   

https://www.skal.nl/assets/Wetgeving/Skal-R11.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/criteria-en-info
https://www.skal.nl/wet-en-regelgeving/
https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/deelnemers/criteria-en-info
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6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

Dit rapport geeft een overzicht van de dierenwelzijnseffecten van criteria die aan verschillende vleeskui-

kenconcepten gesteld worden. Dit is gedaan aan de hand van de principes en criteria van het Welfare 

Quality® protocol voor vleeskuikens, aangevuld met andere relevante informatie. In  

 

Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de hoogst en laagst scorende concepten per Welfare Quality® 

criterium (gebaseerd op de informatie uit hoofdstuk 4). Hieruit blijkt dat de biologische vleeskuikens en 

vleeskuikens gehouden onder het Beter Leven keurmerk 1 ster het best scoren, gevolgd door de super-

marktconcepten (met enkele verschillen tussen verschillende supermarktconcepten). Reguliere vlees-

kuikens scoren het laagst en daarmee het minst goed op alle criteria, m.u.v. ingrepen bij moederdieren 

(pijn voortkomend uit managementpraktijken). 

 

In dit rapport is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare data over de verschillende concepten, 

bijvoorbeeld over uitvalpercentages of antibioticagebruik. Echter, veel data die wel verzameld worden zijn 

niet publiek beschikbaar. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van data uit onderzoeken, die kunnen ver-

schillen met de (huidige) situatie in de praktijk, of worden effecten verondersteld op basis van andere 

beschikbare informatie (bijv. een lagere bezettingsgraad leidt tot minder verstoringen tijdens de rustperi-

ode  concepten met een lagere bezettingsgraad scoren beter op rustcomfort). Met deze gegevens kan 

een goed beeld worden geschetst van het welzijn van vleeskuikens in verschillende concepten. Het zou 

nog beter zijn om deze aan te kunnen vullen met uitkomstparameters / diergebonden metingen. 

  

Om de meest betrouwbare conclusie over dierenwelzijn te kunnen trekken, zijn vooral de uitkomsten van 

diergebonden metingen relevant. Dit zijn metingen die direct aan het dier worden uitgevoerd, zoals een 

kreupelheidsscore. Deze metingen geven inzicht in het effect dat de gestelde eisen hebben op het daad-

werkelijke welzijn van het dier. Daarnaast kunnen ook omgevingsgebonden metingen, zoals de ammoni-

akconcentratie in de stal, helpen om een goed beeld te krijgen over het welzijn van de dieren. Metingen 

die momenteel al uitgevoerd worden in het kader van wettelijke eisen, of in het kader van een bepaald 

concept, zijn bijvoorbeeld: 

 

Op het vleeskuikenbedrijf: 

- Lichtsterkte 

- Ammoniakconcentratie 

- Strooiselkwaliteit 

- Antibioticagebruik 

- Mortaliteit 

 

 

 

 

Op het slachthuis: 

- “Dead on Arrival” percentage 

- Vang- en laadletsels 

- Voetzoollaesies 

- Hakdermatitis 

- Bevuiling  

- Borstirritatie (brandvlekken) 

- Heup- en rugkrassen 

- Uniformiteit 

- Ziektes (bijv. cellulitis en serositis) 

 

Het openbaar maken van deze data per concept zou een nog beter inzicht kunnen geven in de verschillen 

in dierenwelzijn tussen de concepten. Daarnaast worden er voor veel welzijnsindicatoren geen routinema-

tige data verzameld (bijv. kreupelheidsscore, gedrag, emotionele staat). Dit terwijl zaken zoals kreupelheid 

door bijvoorbeeld EFSA genoemd worden als belangrijke welzijnsissues bij vleeskuikens125. Publieke data 

hierover zijn daarom dringend gewenst.  

Dit zijn indicatoren die in de criteria van de concepten opgenomen zouden kunnen worden om 

hier meer inzicht in te krijgen. De uitdaging hierbij is om data te verzamelen die representatief zijn. Dit kost 
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vaak veel tijd (de steekproef van dieren moet groot genoeg zijn om een goed beeld van het bedrijf te 

krijgen) en is daardoor kostbaar. 

 

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat de transparantie en borgingsmethode van het biologische keurmerk en het 

Beter Leven keurmerk beter zijn dan die van de supermarktconcepten. De supermarkten geven vaak 

maar beperkte informatie over de criteria die ze voor hun concept stellen (online of in de winkel), en over 

de borgingsmethode is geen informatie publiek beschikbaar. Dit maakt het voor een consument lastig om 

te weten wat voor leven de kip die ze kopen heeft gehad.  

 

Concluderend scoren het biologische concept en Beter Leven keurmerk 1 ster het best op het gebied 

van zowel dierenwelzijn als transparantie en borging van het concept. Consumenten die willen kiezen voor 

dierenwelzijn kunnen daarom het best producten met één van deze keurmerken kopen.  

De supermarktconcepten waren bij hun introductie een stap in de goede richting, maar halen 

niet dezelfde welzijnsverbeteringen ten opzichte van reguliere kuikens als het Beter Leven keurmerk 1 ster 

en het biologische concept. Binnen de supermarktconcepten zijn wel enkele verschillen, waarbij de 

Nieuwe Standaard Kip van Jumbo het dichtst in de buurt van het Beter Leven keurmerk 1 ster komt.  

De reguliere vleeskuikens scoren op bijna alle onderdelen van dierenwelzijn het slechtst, en zijn 

dus volstrekt onder de maat. Naast de welzijnsproblemen van de vleeskuikens zelf, is de chronische hon-

ger van de ouderdieren, die in verschillende mate ook speelt bij de supermarktconcepten behalve de 

Nieuwe Standaard Kip, een belangrijk probleem.  

 

 

 

 

Tabel 11 Overzicht van de principes en criteria van Welfare Quality® en een rangschikking van de con-

cepten van hoogst naar laagst scorend per criterium. 

Principe Criterium 
Concepten gerangschikt van hoge naar lage score 

voor dit criterium 

Goede 
voeding 

Afwezigheid van langdu-
rige honger 

Ouderdieren:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-

marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
 
Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch, Nieuwe Stan-

daard Kip, Groenland Kip, Betere Kip/Comfortkip/Kip-
lekker, Aldi1 

2. AH Kip, Nieuwe Plus Kip, LIDL 
3. Reguliere vleeskuikens 

 
 Afwezigheid van langdu-

rige dorst 
Ouderdieren:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-

marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
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Principe Criterium 
Concepten gerangschikt van hoge naar lage score 

voor dit criterium 

  Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch, Nieuwe Stan-

daard Kip, Groenland Kip, Betere Kip/Comfortkip/Kip-
lekker, Aldi1 

2. AH Kip, Nieuwe Plus Kip, LIDL 
3. Reguliere vleeskuikens 
 

Goede 
huisves-
ting 

Rustcomfort Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Nieuwe Standaard Kip 
3. Overige supermarktconcepten 
4. Reguliere vleeskuikens 

 
 Thermisch comfort Ouderdieren: 

1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-
marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
 
Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Nieuwe Standaard Kip 
3. Overige supermarktconcepten 
4. Reguliere vleeskuikens 

 
Goede ge-
zondheid 

Afwezigheid van verwon-
dingen 

Vleeskuikens (en mogelijk moederdieren):  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Supermarktconcepten 
3. Reguliere vleeskuikens 
 

 Afwezigheid van ziektes Ouderdieren: 
1. Ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens 
2. Reguliere ouderdieren 
 
Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Supermarktconcepten 
3. Reguliere vleeskuikens 
 

 Afwezigheid van pijn 
voortkomend uit manage-
mentpraktijken 

Moederdieren:  
1. Reguliere ouderdieren 
2. Ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens 
 
Vleeskuikens:  
1. Supermarktconcepten, Beter Leven keurmerk 1 ster 
2. Biologisch, reguliere vleeskuikens 
 

Normaal 
gedrag 

Expressie van sociaal ge-
drag 

Ouderdieren:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-

marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
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Principe Criterium 
Concepten gerangschikt van hoge naar lage score 

voor dit criterium 

  Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Supermarktconcepten 
3. Reguliere vleeskuikens 
 

 Expressie van andere ge-
dragingen 

Ouderdieren:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-

marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
 
Vleeskuikens:  
1. Biologisch 
2. Beter Leven keurmerk 1 ster 
3. Supermarktconcepten 
4. Reguliere vleeskuikens 
 

 Positieve emotionele 
staat (indicatief) 

Ouderdieren 
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch en super-

marktconcepten met enkel moederdieren <2,4 kg 
(Nieuwe Standaard Kip) 

2. Supermarktconcepten met (ook) moederdieren >2,4 kg 
(AH Kip, Aldi, Betere Kip/Comfortkip/Kiplekker, Groen-
land Kip, Nieuwe Plus Kip) 

3. Reguliere vleeskuikens en LIDL 
 
Vleeskuikens:  
1. Beter Leven keurmerk 1 ster, biologisch 
2. Supermarktconcepten 
3. Reguliere vleeskuikens 

1 Deze supermarktconcepten voldoen minimaal aan 2 van de 3 volgende eisen: early feeding, uitladen 

niet toegestaan, maximale transportduur van 4 uur.  
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BIJLAGE 1 – RASSEN ALTERNATIEVE CONCEPTEN 

Tabel I Overzicht van vader- en moederdieren van de toegestane vleeskuikenrassen voor de diverse 

concepten in de Nederlandse markt. Zie Tabel 3 voor de rassen die in de praktijk daadwerkelijk gebruikt 

worden. 

Vleeskui-
ken 

Vader-
dier Moederdier Concepten waarin dit 

vleeskuiken gebruikt 
mag worden Lijn Lijn 

Dwergmoeder-
dier (<2,4kg)1 

Beperkt ge-
voerd 

Ross 308 Ross 
308 

Ross 
308 

nee ja Geen (regulier vleeskui-
ken) 

 
Rowan 

708 
Rowan Ross 

708 
nee ja LIDL 

 
 
 

Ranger 
Classic 

Classic Ranger nee ja (hetzij minder 
dan Ross 308) 

AH Kip 
Betere Kip/Comfortkip/Kip-

lekker 
Groenland Kip 

LIDL 
Nieuwe Plus Kip 

 
Rowan 
Ranger 

Rowan Ranger nee ja (hetzij minder 
dan Ross 308) 

Aldi 
Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Ki 

Groenland Kip 
 

Hubbard 
JA287 

M22 JA87 ja nee Aldi 
Groenland Kip 

Betere Kip/Comfortkip/Kip-
lekker 

Nieuwe Plus Kip 
 

Hubbard 
JA987 

M99 JA87 ja nee AH Kip 
Aldi 

Groenland Kip 
Betere Kip/Comfortkip/Kip-

lekker 
Nieuwe Plus Kip 

 
Hubbard 
JA257 

M22 JA57 ja nee Beter Leven keurmerk 
Groenland Kip 

Nieuwe Standaard Kip 
Biologisch 

 
Hubbard 
JA757 

M77 JA57 ja nee Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Kip 

Groenland Kip 
Betere Kip/Comfortkip/Kip-

lekker 
Biologisch 

 
Hubbard 
JA957 

M99 JA57 ja nee Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Kip 

Aldi 
Biologisch 
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Vleeskui-
ken 

Vader-
dier Moederdier Concepten waarin dit 

vleeskuiken gebruikt 
mag worden Lijn Lijn 

Dwergmoeder-
dier (<2,4kg)1 

Beperkt ge-
voerd 

Cobb 
Sasso 175 

Cobb Sasso 
31L 

nee ja (hetzij minder 
dan Ross 308) 

Nieuwe Standaard Kip 
Groenland Kip 

 
Ranger 

Gold 
Gold Ranger nee ja (hetzij minder 

dan Ross 308) 
Beter Leven keurmerk 

 
 

Rambler 
Ranger 

Rambler Ranger nee ja (hetzij minder 
dan Ross 308) 

Beter Leven keurmerk 
 
 

Cobb 
Sasso 150 

Cobb Sasso 
31A 

ja nee Beter Leven keurmerk 
Nieuwe Standaard Kip 

Groenland Kip 
 

Sasso 
SA451N 

T44N SA51 ja nee Beter Leven keurmerk 

1 Dwergmoederdieren bereiken een gewicht aan het eind van de productieperiode (ca. 65 weken) van maximaal 2,4 kg. 

Ze mogen op een iets hogere bezetting gehouden worden (1.200 ipv 1.300 cm2 per dier), maar krijgen onbeperkt 

toegang tot ruwvoer zoals luzerne of snijmais. 

 


