Concept wijziging Besluit houders van dieren in verband met de overname van de
welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren

Besluit van
, houdende
wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de opheffing van de
product- en bedrijfschappen en de overname van de welzijnsregels voor ouderdieren van
vleeskuikens, vleeskalkoenen, konijnen en nertsen
(17-02-2014)
Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken van (datum), nr. WJZ /
;
Gelet op artikel 1, derde lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december
2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende
activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG)
nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3) en de artikelen 2.2, zevende en tiende lid, onderdelen b, c, e, l en p,
2.5, tweede lid, onderdeel e, 2.6, tweede lid, onderdeel a, subonderdeel 3, en 7.1 van de Wet
dieren;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van (datum en nummer));
Gezien het nader rapport van de Minister van Economische Zaken van (datum), nr. WJZ /
;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Besluit:
Artikel I
Het Besluit houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1.1 wordt in de definitie van gezelschapsdier ‘een dier dat behoort tot een in de bijlage
bij dit besluit opgenomen diersoort of diercategorie’ vervangen door: een dier dat behoort tot een
in bijlage I bij dit besluit opgenomen diersoort of diercategorie.
B
In artikel 1.20, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door
een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:
m. nertsen: 8 weken.
C
In artikel 2.1 wordt ‘de diersoorten en diercategorieën die worden genoemd in de bijlage bij dit
besluit’ vervangen door: de diersoorten en diercategorieën die worden genoemd in bijlage I bij dit
besluit.
D
Na artikel 2.65 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 6.1a Houden van ouderdieren van vleeskuikens voor productie
Artikel 2.65a Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
koppel: een groep ouderdieren die in een stal is ondergebracht, waarbij het
leeftijdsverschil tussen de oudste hen en de jongste hen ten hoogste zeven dagen is;
legnest: afgescheiden ruimte voor een individueel ouderdier of een groep ouderdieren
die geschikt is voor het leggen van eieren;
ouderdier: dier dat wordt gehouden voor de productie van broedeieren;
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plateau: horizontaal aangebrachte verhoging van hout of kunststof waardoor geen
mest kan vallen;
strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand, zaagsel of ander materiaal met
een losse structuur dat de dieren in staat stelt aan hun ethologische behoeften te
voldoen;
vleeskuiken: dier van de soort Gallus gallus dat wordt gehouden voor de productie van
vlees;
zitstok: horizontaal aangebrachte stok of lat van hout of kunststof waar het dier op
kan zitten of rusten.

Artikel 2.65b Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op bedrijfsmatig gehouden ouderdieren van vleeskuikens en
dieren van tien weken of ouder die worden opgefokt tot ouderdier van vleeskuikens.
Artikel 2.65c Registratie
1. De houder van ouderdieren registreert dagelijks, voor zover van toepassing, voor elke stal
de volgende gegevens:
a. het aantal binnengebrachte ouderdieren, onderscheiden naar geslacht;
b. het aantal ouderdieren dat niet-levend wordt afgevoerd;
c. het resterend aantal ouderdieren in het koppel dat levend wordt afgevoerd,
onderscheiden naar geslacht.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden drie jaar bewaard.
Artikel 2.65d Huisvesting en voeding ouderdieren
1. Een ouderdier beschikt ten minste over:
a. 1300 cm2 vloeroppervlakte per ouderdier, waaronder het legnest, waarbij de
oppervlakte van in de stal aangebrachte plateaus die zich ten minste 35 cm boven de
vloeroppervlakte bevinden mogen worden meegerekend en waarvan ten minste 300
cm2 per ouderdier is bedekt met strooisel;
b. een hoogte van 70 cm boven de vloeroppervlakte;
c. een zitstok met een lengte van ten minste 7 cm per ouderdier, met een vrije ruimte
van ten minste 10 cm onder de zitstok en ten minste 35 cm daarboven;
d. een voerbak waarvan de lengte van de voor ouderdieren toegankelijke kant per
ouderdier ten minste 12,5 cm bedraagt of, indien het een ronde voerbak betreft, ten
minste 5 cm.
2. Onverminderd het eerste lid, onderdeel a, beschikken ouderdieren die in een kooi worden
gehouden over een totale vloeroppervlakte van ten minste 2850 cm2.
3. De oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, is horizontaal en is dicht of bestaat uit roosters
van hout of kunststof, niet zijnde draadroosters.
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, beschikt een ouderdier van een koppel
waarvan de hennen een eindgewicht van ten hoogste 2,4 kg bereiken over ten minste 1200
cm2 bruikbare oppervlakte per ouderdier.
5. Onverminderd de artikelen 1.7, onderdeel e, en 2.4, zesde lid beschikt een ouderdier als
bedoeld in het vierde lid permanent over luzerne, snijmaissilage of daarmee vergelijkbaar
ruwvoer.
Artikel 2.65e Huisvesting ouderdieren tijdens opfok
Een dier dat wordt opgefokt om te worden gehouden als ouderdier beschikt over een
vloeroppervlakte van ten minste 666 cm2 per dier.
Artikel 2.65f Controles
1. In afwijking van artikel 2.4, tweede lid, worden ouderdieren ten minste tweemaal per dag
gecontroleerd.
2. In afwijking van artikel 2.5, achtste lid, wordt de apparatuur die noodzakelijk is voor de
gezondheid en het welzijn van ouderdieren ten minste tweemaal per dag gecontroleerd.
3. De houder van ouderdieren controleert tweemaal per dag de kwaliteit van het strooisel.
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Na artikel 2.76 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 6.3 Houden van vleeskalkoenen voor productie
Artikel 2.76a Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
bezettingsdichtheid: totale levend gewicht van de dieren die tegelijkertijd in de stal
aanwezig zijn per vierkante meter oppervlakte die voor hen beschikbaar is;
koppel: een groep vleeskalkoenen van hetzelfde geslacht, waarbij het leeftijdsverschil
tussen het oudste dier en het jongste dier ten hoogste zeven dagen is;
ouderdier: dier dat wordt gehouden voor de productie van broedeieren;
uitvalpercentage: het aantal dieren van een koppel dat vanwege een natuurlijke
oorzaak is gestorven, gedeeld door het totaal aantal dieren waaruit het koppel aan het
begin van het productieproces bestond, vermenigvuldigd met 100;
verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22
december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en
93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3);
vleeskalkoen: dier van de soort Meleagris gallopavo dat wordt gehouden voor de
productie van vlees.
Artikel 2.76b Toepassingsbereik
Deze paragraaf is van toepassing op bedrijfsmatig gehouden vleeskalkoenen, ouderdieren van
vleeskalkoenen en dieren die worden opgefokt om te worden gehouden als ouderdier van
vleeskalkoenen.
Artikel 2.76c Registratie
1. De houder van vleeskalkoenen of ouderdieren registreert per koppel de volgende gegevens:
a. het aantal binnengebrachte vleeskalkoenen of ouderdieren;
b. het aantal vleeskalkoenen of ouderdieren dat vanwege een natuurlijke oorzaak is
gestorven of is gedood, per dag;
c. het totale levend gewicht van de vleeskalkoenen of ouderdieren bij aflevering aan het
slachthuis, binnen twee weken na die aflevering.
2. De houder van vleeskalkoenen registreert ten hoogste een maand na aflevering van een
koppel het uitvalpercentage van mannelijke en van vrouwelijke vleeskalkoenen en de oorzaak
van de sterfte, indien dat percentage hoger is dan:
a. 5% bij een koppel vrouwelijke dieren;
b. 9% bij een koppel mannelijke dieren.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden drie jaar bewaard.
Artikel 2.76d Bezettingsdichtheid
1. Vleeskalkoenen worden zodanig gehouden dat de bezettingsdichtheid niet hoger is dan:
a. 58 kg/m2 voor mannelijke dieren;
b. 48 kg/m2 voor vrouwelijke dieren.
2. Dieren die worden opgefokt om te worden gehouden als ouderdier worden zodanig
gehouden dat de bezettingsdichtheid niet hoger is dan:
a. 56 kg/m2 voor mannelijke dieren;
b. 49 kg/m2 voor vrouwelijke dieren.
3. Ouderdieren worden zodanig gehouden dat de bezettingsdichtheid niet hoger is dan:
a. 46 kg/m2 voor mannelijke dieren;
b. 29 kg/m2 voor vrouwelijke dieren.
4. Indien in een stal verrijkingselementen zijn aangebracht die door de vleeskalkoenen
kunnen worden aangeraakt en die geschikt zijn om ten minste 10% van die dieren in de stal
tegelijkertijd afleiding te bieden, bedraagt de bezettingsdichtheid voor vleeskalkoenen, in
afwijking van het eerste lid:
a. 59 kg/m2 voor mannelijke dieren;
b. 49 kg/m2 voor vrouwelijke dieren.
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Artikel 2.76e Strooisel
1. De houder van vleeskalkoenen, ouderdieren van vleeskalkoenen en dieren die worden
opgefokt om te worden gehouden als ouderdier van vleeskalkoenen voorziet de stalvloer die
niet is gelegen onder de voedsel- of watervoorziening van strooisel.
2. Het strooisel:
a. bestaat uit stro of houtkrullen en is niet verontreinigd;
b. is droog en rul, en heeft een droge stofgehalte van ten minste 80% op het moment
dat het in de stal wordt gebracht;
c. is aangebracht in een laag die dik genoeg is om dieren de mogelijkheid te bieden om
een stofbad te nemen, uitwerpselen te absorberen en de stalvloer te isoleren.
Artikel 2.76f Stalklimaat
1. Indien vleeskalkoenen en ouderdieren worden gehouden in een ruimte die mechanisch
wordt geventileerd bedraagt de luchtverversingscapaciteit ten minste 4m3 per kg levend
gewicht per uur.
2. Een koppel vleeskalkoenen of dieren die worden opgefokt om te worden gehouden als
ouderdier worden de eerste vijf dagen na aankomst op het bedrijf waar ze worden gehouden
als vleeskalkoen of worden opgefokt om te worden gehouden als ouderdier in een ruimte
gehouden waar de temperatuur op dierhoogte 35 tot 39° Celsius bedraagt.
Artikel 2.76g Verlichting
1. Onverminderd artikel 2.5, eerste en tweede lid, worden vleeskalkoenen en ouderdieren
gehouden in een ruimte waar een aaneengesloten rustperiode wordt gehanteerd van ten
minste acht uur per etmaal, waarin die ruimte niet of nauwelijks kunstmatig wordt verlicht.
2. De lichtintensiteit in een ruimte bestemd voor vleeskalkoenen of ouderdieren bedraagt op
dierhoogte ten minste 20 Lux, tenzij een lagere lichtsterkte tijdelijk noodzakelijk is om letsel
als gevolg van pikkerij te voorkomen.
Artikel 2.76h Vervoer
Tijdens vervoer dat op Nederlands grondgebied begint en eindigt, worden vleeskalkoenen die
zwaarder zijn dan 7 kg vervoerd in containers als bedoeld in artikel 2, onderdeel g, van
verordening (EG) nr. 1/2005.
Artikel 2.76i Controles
1. In afwijking van artikel 2.4, tweede lid, worden vleeskalkoenen en ouderdieren ten minste
tweemaal per dag gecontroleerd.
2. In afwijking van artikel 2.5, achtste lid, wordt de apparatuur die noodzakelijk is voor de
gezondheid en het welzijn van vleeskalkoenen en ouderdieren ten minste tweemaal per dag
gecontroleerd.
3. De houder van vleeskalkoenen en ouderdieren controleert tweemaal per dag de kwaliteit
van het strooisel.
F
Na artikel 2.77 worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:
§ 7.1 Houden van konijnen voor productie
Artikel 2.78

Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:
fokram: mannelijk konijn dat ten minste eenmaal gedekt heeft of waarvan ten minste
eenmaal sperma is afgenomen;
gespeend konijn: konijn dat is gescheiden van de voedster en dat wordt gehouden om
te worden geslacht of om te worden geselecteerd als opfokkonijn;
konijn: dier van de soort Oryctolagus cuniculus;
koppel: een groep konijnen die in dezelfde kalenderweek is gespeend;
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opfokkonijn: konijn dat wordt opgefokt tot voedster of fokram;
ouderdier: dier dat wordt gehouden voor de productie van jongen;
spenen: scheiden van een jong van een voedster;
voedster: vrouwelijk konijn vanaf drie dagen voor het berekende tijdstip van haar
eerste worp;
vrije hoogte: ruimte die niet wordt belemmerd door obstakels.

Artikel 2.79

Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op bedrijfsmatig gehouden:
a. gespeende konijnen;
b. opfokkonijnen;
c. voedsters en fokrammen die worden gehouden voor de productie van konijnen die
worden gehouden om te worden geslacht of om te worden gebruikt als opfokkonijn.
Artikel 2.80

Registratie

1. De houder van gespeende konijnen, voedsters, fokrammen of opfokkonijnen registreert
maandelijks de volgende gegevens:
a. het aantal levend geboren konijnen;
b. het aantal konijnen dat gespeend is;
c. de aantallen gespeende konijnen, voedsters, fokrammen en opfokkonijnen die op het
bedrijf zijn aangevoerd;
d. de aantallen gespeende konijnen, voedsters, fokrammen en opfokkonijnen die levend
worden afgevoerd;
e. de uitvalpercentages, bedoeld in artikel 2.81, eerste lid;
f. de uitkomst van de consultatie, bedoeld in artikel 2.81, eerste lid, de maatregelen,
bedoeld in artikel 2.81, tweede lid, en de uitkomst van de evaluatie, bedoeld in artikel
2.81, derde lid.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden drie jaar bewaard.
Artikel 2.81 Uitval
1. De houder van konijnen berekent maandelijks het uitvalpercentage voor gespeende
konijnen, voedsters en opfokkonijnen, op de volgende wijze:
a. voor gespeende konijnen: het aantal dieren van een koppel dat niet-levend van het
bedrijf is afgevoerd, gedeeld door de som van het aantal dieren waaruit het koppel na
het spenen bestond en het aantal dieren dat aan de groep is toegevoegd,
vermenigvuldigd met 100;
b. voor voedsters en opfokkonijnen: het aantal voedsters of opfokkonijnen dat nietlevend van het bedrijf is afgevoerd, gedeeld door het aantal voedsters of
opfokkonijnen dat die maand gemiddeld op het bedrijf aanwezig was, vermenigvuldigd
met 100;
2. Indien het uitvalpercentage van gespeende konijnen, voedsters of opfokkonijnen hoger is
dan 10%, consulteert de houder een dierenarts met als doel dat percentage te verlagen.
3. Naar aanleiding van de consultatie, bedoeld in het tweede lid, neemt de houder
maatregelen om het uitvalpercentage te verlagen.
4. Indien het uitvalpercentage van gespeende konijnen, voedsters of opfokkonijnen gedurende
een jaar hoger is dan 10%, evalueert de houder in samenwerking met een dierenarts de
werking van de maatregelen, bedoeld in het derde lid en past de houder die maatregelen aan,
indien nodig.
Artikel 2.82

Huisvesting en afleidingsmateriaal

1. Een voedster beschikt over een kooi met ten minste:
a. een vloeroppervlakte van 4500 cm2 per voedster, waaronder:
1°. een van nestmateriaal voorziene nestruimte van ten minste 700 cm2 die
verbonden is met de kooi, en
2°. een horizontaal plateau met een oppervlakte van ten minste 900 cm2 en een
breedte van ten minste 20 cm;
b. een vrije hoogte van 60 cm boven een vloeroppervlakte van 950 cm2;
c. een doorgang van de bodem naar het plateau met een breedte van 25 cm.
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2. Een konijn dat wordt opgefokt tot voedster of fokram beschikt over een kooi met ten
minste:
a. een vloeroppervlakte van 2000 cm2 per dier;
b. een hoogte van 40 cm boven 80% van de vloeroppervlakte.
3. Een fokram beschikt over een kooi met ten minste:
a. een vloeroppervlakte van 4000 cm2 per dier;
b. een hoogte van 60 cm.
4. Een gespeend konijn wordt gehouden in een groep die bestaat uit ten minste twee konijnen
en beschikt over een kooi met ten minste:
a. een vloeroppervlakte, waarbij de oppervlakte van een in de kooi aangebracht plateau
van ten minste 10 cm breed kan worden meegerekend, van:
1°. 700 cm2 per dier, indien de groep bestaat uit minder dan vijf dieren;
2°. 600 cm2 per dier, indien de groep bestaat uit vijf of meer dieren;
b. een hoogte van 40 cm boven 80% van de vloeroppervlakte indien in de kooi geen
plateau is aangebracht, of een vrije hoogte van 40 cm boven 20% van de
vloeroppervlakte indien in de kooi een plateau is aangebracht.
5. Indien in een kooi een plateau is aangebracht, bedraagt de afstand tussen de
vloeroppervlakte en het plateau en tussen het plateau en de bovenkant van de kooi ten
minste 25 cm.
6. Indien de vloeroppervlakte uit gaas bestaat:
a. heeft de bovenliggende draad een diameter van ten minste 2,4 mm;
b. bedraagt de afstand tussen het middelpunt van de bovenliggende draden ten minste
10 mm en ten hoogste 16 mm;
c. plaatst de houder in een kooi als bedoeld in het eerste en derde lid een mat van ten
minste 900 cm2 van plastic of van materiaal met vergelijkbare eigenschappen als
plastic.
7. Konijnen beschikken permanent over ruwvoer of knaagmateriaal dat voorziet in hun
knaagbehoefte.
Artikel 2.83 Minimum dekleeftijd
Het is verboden om een vrouwelijk konijn te laten dekken of insemineren voordat het 15
weken oud is.
Artikel 2.84

Verlichting

1. Onverminderd artikel 2.5, eerste en tweede lid, worden konijnen gehouden in een ruimte
waar een dag- en nachtritme wordt gehanteerd waarbij het ten minste acht uur licht is en ten
minste acht uur donker, in beide gevallen ten minste vier uur aaneengesloten.
2. In een ruimte bestemd voor voedsters en fokrammen:
a. wordt na een periode van licht als bedoeld in het eerste lid een schemerperiode
gehanteerd van ten minste een uur;
b. bedraagt de lichtintensiteit op dierhoogte ten minste 20 Lux gedurende ten minste
acht uur per dag.
Artikel 2.85

Controles

1. In afwijking van artikel 2.4, tweede lid, worden konijnen ten minste tweemaal per dag
gecontroleerd.
2. In afwijking van artikel 2.5, achtste lid, wordt de apparatuur die noodzakelijk is voor de
voer- en watervoorzieningen van konijnen ten minste tweemaal per dag gecontroleerd.
§ 7.2 Houden van nertsen voor productie
Artikel 2.86 Begripsbepalingen
1. In deze paragraaf wordt verstaan onder:
foerageergedrag: gedrag dat normaliter wordt vertoond tijdens het uur voorafgaand
aan het moment waarop de dieren worden gevoerd;
fokdier: dier dat gepaard heeft of een jaar of ouder is;
nerts: dier van de soort Mustela vison;
opgroeiende nerts: gespeende nerts die nog niet gepaard heeft en jonger is dan één
jaar;
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pup: nog niet gespeende nerts;
spenen: het scheiden van een pup van het moederdier;
stereotiep gedrag: langdurig en herhaaldelijk vertoon van dezelfde gedragingen, met
uitzondering van foerageergedrag.

Artikel 2.87

Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op bedrijfsmatig gehouden nertsen.
Artikel 2.88 Registratie
1. De houder van nertsen registreert de volgende gegevens:
a. het aantal fokdieren dat op het bedrijf aanwezig was op 1 mei, 1 juli en 1 augustus;
b. het aantal pups dat op het bedrijf aanwezig was op 1 juli en 1 augustus;
c. het aantal opgroeiende nertsen dat op het bedrijf aanwezig was op 1 augustus;
d. het aantal nertsen dat in januari of februari op het bedrijf aanwezig was en stereotiep
gedrag vertoont of een kale staartpunt van ten minste 1 cm heeft;
e. de handelingen die zijn verricht om stereotiep gedrag of kale staartpunten te
voorkomen of te verminderen.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden drie jaar bewaard.
Artikel 2.89

Controles

De houder van nertsen controleert dagelijks de kwaliteit van het strooisel.
Artikel 2.90

Actieplan

De houder van nertsen beschikt over een actieplan waarin staat vermeld welke maatregelen
worden getroffen om stereotiep gedrag en kale staartpunten bij nertsen te voorkomen of te
verminderen.
G
In artikel 4.1 wordt in de definitie van wilde dieren ‘de diersoorten of diercategorieën, genoemd in
de bijlage bij dit besluit’ vervangen door: de diersoorten of diercategorieën, genoemd in bijlage I
bij dit besluit.
H
In artikel 4.2, tweede lid, onderdeel b, onder 1°, wordt ‘de diersoorten of diercategorieën,
genoemd in de bijlage bij dit besluit’ vervangen door: de diersoorten of diercategorieën, genoemd
in bijlage I bij dit besluit.
I
De artikelen 6.2 en 6.3 vervallen.
J
Na het opschrift van hoofdstuk 6, paragraaf 2, worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
Artikel 6.2 Vleeskalkoenen
In afwijking van artikel 2.76f, eerste lid, bedraagt de in dat lid bedoelde
luchtverversingscapaciteit in stallen die voor 1 juni 2003 zijn gebouwd en sindsdien niet zijn
verbouwd ten minste 3 m3 per kg levend gewicht per uur.
Artikel 6.3 Konijnen
1. Tot en met 22 april 2016 is het toegestaan om een voedster als bedoeld in artikel 2.78
buiten de periode van drie dagen voor het berekende tijdstip van werpen tot en met 18 dagen
na het werpen te huisvesten in een kooi als bedoeld in artikel 2.82, tweede lid.
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2. Tot en met 22 april 2016 is het degene die konijnen houdt in een huisvestingssysteem dat
op 23 april 2006 reeds in gebruik was toegestaan om af te wijken van de artikelen 2.82,
eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2, onderdelen b en c, tweede lid en het vierde tot en
met zesde lid, onderdelen a en b, op voorwaarde dat de houder ten minste 50 punten behaalt
volgens de tabel in bijlage II bij dit besluit.
3. Onze Minister kan tot en met 22 april 2016 ontheffing verlenen van de voorwaarde,
bedoeld in het tweede lid, aan een konijnenhouder als bedoeld in artikel 16, eerste lid, aanhef
en onderdeel a, van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006, zoals dat luidde
onmiddellijk voor inwerkingtreding van dit lid.
4. Een ontheffing als bedoeld in het derde lid wordt verleend voor een periode van een jaar.
5. Ontheffingen, verleend op grond van artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening
welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 worden geacht te zijn verleend op grond van het derde
lid.
6. Het tweede lid is niet van toepassing op degene aan wie een ontheffing is verleend als
bedoeld in het derde of vijfde lid, en die is ingetrokken.
K
In het opschrift van de bijlage wordt ‘Bijlage als bedoeld in artikel 2.1 van het besluit’ vervangen
door: Bijlage I als bedoeld in artikel 2.1 van het besluit.
L
Na bijlage I wordt een bijlage toegevoegd, luidende:
Bijlage II als bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, van het besluit
Artikel 2.82

Aantal punten als aan de
voorschriften is voldaan
10

1. Eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2,
vijfde lid en zesde lid lid, onderdeel a, voor
zover dat betrekking heeft op het eerste lid,
onderdeel a, subonderdeel 2
2. Eerste lid, onderdeel a, aanhef
3. Eerste lid, onderdelen b en c
4. Zesde lid, voor zover dat lid betrekking heeft
op het oppervlak van een kooi als bedoeld in
het eerste lid en voor zover het een voorschrift
betreft dat niet reeds onder de reikwijdte van
punt 1 van deze bijlage valt.
5. Tweede lid, onderdeel a
6. Tweede lid , onderdeel b
7. Zesde lid, onderdelen a en b, voor zover die
betrekking hebben op een kooi als bedoeld in
de aanhef van het tweede lid
8. Vierde lid, aanhef, voor zover die betrekking
heeft op het houden van dieren in een groep
9. Vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 1
respectievelijk subonderdeel 2
10. Vierde lid, onderdeel b, voor zover dat
onderdeel betrekking heeft op een kooi zonder
plateau
11. Zesde lid, onderdelen a en b, voor zover die
betrekking hebben op een kooi als bedoeld in
de aanhef van het vierde lid

10
10
5

10
10
5

5
20
10

5

Artikel II
Archiefbescheiden van het Productschap Pluimvee en Eieren betreffende zaken die op basis van dit
besluit worden behartigd door Onze Minister, worden overgedragen aan Onze Minister, voor zover
zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
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Artikel III
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,
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