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Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over
het verbod op het aanbinden van koeien.
1
Kent u het bericht “Definitie kleine stallen mogelijk verruimd”?
Antwoord
Ja.
2
Wanneer verwacht u een reactie van de Europese Commissie op uw voorstel tot
wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling, dat het mogelijk maakt om
ontheffing te verlenen op het verbod tot het aanbinden van koeien?
Antwoord
Mijn voornemen tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling in het kader van
aanbinden van biologische runderen heb ik eind januari 2014 aan de Europese
Commissie gemeld conform richtlijn 98/43 over de notificatie van technische
voorschriften. De Europese Commissie kijkt niet inhoudelijk naar het voorschrift,
maar bekijkt of er sprake is van handelsbelemmeringen. Binnen een termijn van
drie maanden kunnen lidstaten en de Commissie Opmerkingen maken (artikel 8
lid 2) of een Uitvoerig Gemotiveerde Mening (UGM) indienen (artikel 9 lid 1). Als
er geen Opmerkingen of UGM's ingediend worden, is de notificatieprocedure na
drie maanden voltooid en kan de ontwerptekst worden vastgesteld. Kortom,
indien reactie van de Europese Commissie volgt, verwacht ik die uiterlijk 30 april
2014. Tot die tijd is sprake van een ‘stand still’, hetgeen inhoudt dat de procedure
ter vaststelling van het besluit stilligt.
3
Kunt u aangeven of een ontheffingstermijn van tien jaar, die is aangevuld met nog
eens een bedrijfsspecifieke verlenging van drie jaar, een redelijke termijn is voor
biologische boeren om te voldoen aan aanpassingen aan stalsystemen zodat het
overbodig wordt om koeien aan te binden? Klopt het dat in 2012 een
woordvoerder van het ministerie van Landbouw bevestigd heeft dat dat de
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einddatum van de ontheffingsperiode op 31 december 2013 vast stond en dat de
biologische boeren daarmee een duidelijk signaal hebben gekregen dat een
verlenging van de ontheffingsperiode van dertien jaar geen mogelijke optie was?
4
Klopt het dat, anno 2014, van de 120 bedrijven er ruim 40 bedrijven zijn die hun
koeien nog steeds aanbinden? Wat vindt u van de houding en de mentaliteit van
de betreffende bedrijven en van Bionext, dat zij 13 jaar na het ingaan van het
verbod, geen enkele actie hebben ondernomen om het aanbinden van koeien uit
te faseren en waar baseert u uw vertrouwen op dat zij het aanbinden van koeien
eind 2015 wel uitgefaseerd hebben terwijl er nu nog niet eens een plan van
aanpak ligt?
Antwoord 3 en 4
Op grond van de huidige EU-regelgeving voor biologische landbouw is het in
principe niet toegestaan om dieren aan te binden. Tot en met 2013 bestonden er
twee mogelijkheden om hierop een uitzondering te maken, te weten voor oude
stallen en kleine stallen. De uitzondering voor oude stallen is per 1 januari 2014
vervallen. De uitzondering voor kleine stallen betreft een permanente
mogelijkheid op grond waarvan elke lidstaat zelfstandig de invulling van een
kleine stal mag definiëren. De dieren in deze kleine stallen mogen worden
aangebonden.
Ik heb besloten de definitie voor kleine stallen tijdelijk tot 1 januari 2016 te
verruimen van 10 tot 50 dieren. Dit betekent dat kleine stallen tot en met 50
dieren hun vee tijdelijk kunnen aanbinden. Deze overgangsmaatregel acht ik
legitiem, omdat de bedrijven die nog niet alle maatregelen hebben getroffen,
bedrijven zijn die te maken hebben met (ruimtelijke) structuurtechnische
beperkingen, zoals stallen in monumentale panden, ligging tegen natuurgebieden,
jonge ondernemers met onvoldoende financiering voor de overname en (kleine)
zorgboerderijen met risico’s voor cliënten als dieren niet aangebonden zijn.
Uiteraard dienen deze bedrijven te blijven voldoen aan dierenwelzijnseisen, en
daar ziet Skal ook op toe. Ik vind het van belang dat deze bedrijven hun
maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen en biologisch kunnen blijven
produceren. Daarbij maak ik met Bionext concrete afspraken over het gericht
afbouwen van het aanbinden, zodat kan worden voorkomen dat er per 1 januari
2016 nog bedrijven zijn met meer dan 10 dieren die deze nog aanbinden. Op dit
moment zijn er nog zo'n 30 biologische bedrijven die aanbinden. Verder heb ik
meegewogen dat ons omringende landen ook gebruik maken van de
uitzonderingsmogelijkheid in de huidige EU-regelgeving voor biologische landbouw
voor het aanbinden van dieren in kleine stallen, waarbij kleine stallen gedefinieerd
zijn op aantallen tussen 35 en 70 dieren.
5
Erkent u dat het opschorten van het verbod op het aanbinden van koeien niet
eerlijk is ten opzicht van biologische boeren die hier wel in hebben geïnvesteerd?
Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
Nee, mijn voornemen betreft een tijdelijke verruiming van het begrip kleine
stallen waardoor alle bedrijven genoodzaakt blijven passende maatregelen te
nemen, voor zover ze niet vallen onder de definitie van kleine bedrijven.
6
Klopt het dat onder deze 40 boerderijen, er boerderijen zijn waar alleen jongvee
en/of droge koeien op de grup staan? Hoe beoordeelt u het aanbinden van
jongvee in het licht van de conclusie van de Raad voor Dieraangelegenheden
(RDA), dat het aanbinden van jongvee als ongewenst moet worden beschouwd
omdat de dieren te zeer beperkt worden in het soortspecifiek, bij die leeftijd
horende exploratiegedrag?
7
Erkent u de conclusies van de RDA dat het aanbinden van jongvee leidt tot
gedragsstoornissen en daarom een ernstige aantasting is van het dierenwelzijn?
Wat zijn uw beweegredenen om deze bedrijven alsnog een verlenging van de
ontheffingsperiode te verlenen?
Antwoord 6 en 7
Op dit moment zijn er nog zo'n 30 biologische bedrijven die melkvee aanbinden.
Onbekend is welke diercategorieën dit betreft. Ten algemene, dus ook voor
biologische dieren, geldt de kalverrichtlijn (EG) 2008/119 waarin staat dat
kalveren niet aangebonden mogen worden. Uitzondering geldt slechts voor
aanbinden van kalveren in groepshuisvesting voor voedering gedurende één uur.
Voor de motivatie van de tijdelijke verruiming van de grens voor aantallen dieren
in stallen waarin dieren aangebonden mogen worden, verwijs ik naar mijn
antwoord op vraag 4.
8
Hoe beoordeelt u de conclusie van de Vlaamse Overheid in zijn rapport dat
grupstallen koeien beperken in hun bewegingsvrijheid en hun mogelijkheden op
het vlak van sociale interacties, hoe beoordeelt u de conclusie dat koeien in
vastgebonden toestand in hoge mate stress kunnen ervaren en erkent u hiermee
dat het dierenwelzijn van koeien in een biologische grupstal over het algemeen
lager is in vergelijking met andere biologische bedrijven? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het niveau van dierenwelzijn van biologische runderen die worden aangebonden
kan lager zijn dan van biologische runderen die vrij in de stal kunnen bewegen.
Daarom tref ik maatregelen om de praktijk van aanbinden in de biologische
melkveehouderij te beperken. Overigens wordt in het rapport van de RDA ook
erkend dat dierenwelzijn in stallen waar dieren aangebonden staan niet per
definitie slechter is dan in gangbaarder systemen, omdat meerdere factoren
hierbij een rol spelen.
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9
Hoe beoordeelt u het gegeven dat burgers bereid zijn een hogere prijs te betalen
voor een pak biologische melk, mede vanwege het hogere dierenwelzijn in de
biologische melkveehouderij? Kunt u aangeven op welke wijze Skal de burger gaat
informeren dat deze biologische melk van aangebonden koeien komt? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
De betrokken bedrijven en Bionext zijn zich bewust van het feit dat het, mede in
verband met het consumentenvertrouwen en imago van de biologische sector,
belangrijk is het aanbinden in de biologische sector te beperken. Skal controleert
de biologische bedrijven op naleving van de biologische regelgeving, waaronder
aspecten van dierenwelzijn. Zolang een bedrijf biologisch gecertificeerd is, kan de
consument er vanuit gaan dat volgens de normen wordt geproduceerd. Deze
normen zijn openbaar beschikbaar.
10
Hoe beoordeelt u de norm (EG) 889/2008 art. 14 dat koeien die in een grupstal
leven, slechts twee keer per week toegang krijgen tot openluchtruimten? Deelt u
de mening dat deze vorm van ‘luchten’ niet voldoet aan de beweging die koeien
nodig hebben?
Antwoord
Ik streef naar beperking van het aanbinden van melkvee in de biologische
houderij. Voor kleinere bedrijven die hun dieren aanbinden, geldt de voorwaarde
dat de dieren in de winter ten minste tweemaal per week toegang hebben tot
openluchtruimten, als begrazing niet mogelijk is. Tweemaal per week is dus een
ondergrens. In de zomer lopen de dieren in de wei.
11
Op welke wijze en hoe vaak gaat Skal de inspecties op ‘het luchten’ uitvoeren? Op
welke wijze gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht
houden op de inspecties van Skal? Bent u voornemens de inspecties te
intensiveren nu u de ontheffingsperiode wil verlengen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Skal neemt in haar inspecties van biologische melkveebedrijven het aspect
'uitloop' mee en zal dat ook blijven doen bij de bedrijven waar nog wordt
aangebonden. Skal is daartoe wettelijk bevoegd als controleorganisatie voor
biologische landbouw. De NVWA heeft geen wettelijke taak voor toezicht op Skal.
Indien dierenwelzijn in het gedrang komt, wordt de NVWA door Skal ingeschakeld.
12
Kunt u aangeven hoeveel melkveebedrijven er binnen de bio-industrie zijn waar
nog gemolken wordt in een grupstal? Bent u bereid het aanbinden van koeien in
de bio-industrie te verbieden? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
In de melkveehouderij worden volgens cijfers van CBS uit 2012 op 1801
bedrijven (een aantal) dieren nog aangebonden. Dit betreft zowel reguliere als
biologische bedrijven. In de regel zijn dit kleinere meer traditionele bedrijven. Ik
voorzie dat het aantal met de tijd zal afnemen. Ik ben niet voornemens deze vorm
van houderij te verbieden. Ik blijf me in Europees verband inzetten voor
verbetering van het dierenwelzijn voor melkkoeien, echter anders dan bij de
biologische veehouderij is er voor de reguliere melkveehouderij geen Europese
regelgeving die het aanbinden verbiedt.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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