Welzijn legkippen

Inspectieresultaten 2017
In Nederland worden jaarlijks de regels voor het houden en
huisvesten van legkippen gecontroleerd. De NVWA voert welzijnsinspecties uit op bedrijven waar legkippen worden gehouden. De
inspecteurs controleren of wordt voldaan aan de voorschriften uit
het Besluit houders van dieren. Hierin staan de regels voor het
houden, huisvesten en verzorgen van legkippen. Er zijn in
Nederland 831 bedrijven die legkippen houden.

Resultaten projectmatige inspecties
aantal bedrijven
aantal inspecties (aselect)
niet akkoord
akkoord

831
38
2
36

Toelichting
Er waren 36 inspecties akkoord en 2 inspecties waren niet akkoord.
De niet akkoord inspecties betroffen het tijdelijk verwijderen van
zitstokken en het ontbreken van een alarmsysteem bij mechanische
ventilatie. Deze tekortkomingen zijn afgedaan met respectievelijk
een herstelbrief en een rapport van bevindingen.

De NVWA voerde in 2017 in totaal 45 inspecties uit op het welzijn
van legkippen. Zij voerde 38 inspecties uit in een project om een
beeld te krijgen van de naleving van de regels. De adressen in dit
project zijn aselect gekozen. Het enige criteria waaraan de bedrijven
moesten voldoen was: meer dan 350 legkippen aanwezig ouder dan
17 weken.

Overige inspecties welzijn legkippen
In 2017 zijn 7 niet geplande inspecties uitgevoerd waarvan
6 naar aanleiding van het ruien op bedrijven die een
verboden stof (Fipronil) in de stallen hadden gebruikt. Deze
inspecties waren akkoord. Eén inspectie was onderdeel van
een inspectie uit een ander project. Deze inspectie was niet
akkoord en is afgedaan met een herstelbrief. De tekort
koming had betrekking op legkippen in een vrije uitloopstal,
die nog geen toegang hadden tot de overdekte ruimte en
geen vrije toegang naar buiten.

Conclusie
De inspecteurs van de NVWA beoordeelden het welzijn van
legkippen op 38 bedrijven. Op basis van deze inspecties zijn geen
conclusies te trekken over de naleving van de sector als geheel;
hiervoor is een te klein deel van de sector geïnspecteerd.

De inspecties leveren wel een toezichtbeeld op; dit geeft de
mate van naleven weer bij de geïnspecteerde bedrijven. Bij deze
inspecties levert dit een beeld van ruim 95% naleving op.
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