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telt

Het aantal Europese 
burgerinitiatieven waarvoor 
het minimumaantal 
steunbetuigingen is 
verzameld dat nodig is om 
de Europese Commissie 
in actie te laten komen, 
blijft groeien. Sommige 
van die initiatieven 
hebben geleid tot nieuwe 
wetgeving en sommige tot 
andere zinvolle resultaten. 
Bij alle initiatieven zijn 
er netwerken gevormd 
rond een thema en zijn 
burgers en beleidsmakers 
zich van dat thema meer 
bewust geworden.

 DOEL 
Actie ondernemen  
met betrekking tot  
de behandeling van 
landbouwdieren door  

het gebruik te verbieden van: 

• kooien voor legkippen, 
konijnen, jonge hennen, 
vleeskuikenouderdieren, 
leghenouderdieren, kwartels, 
eenden en ganzen; 

• kraamhokken voor zeugen; 

• zeugboxen, voor zover 
nog niet verboden; 

• individuele kalverboxen, voor 
zover nog niet verboden. 

 

 STEUNBETUIGINGEN 

 1 397 113 gevalideerde 
handtekeningen, waarmee 
in 18 EU-lidstaten de 
vereiste drempelwaard  
is bereikt.

 FOLLOW-UP 
•   In haar reactie op het EBI 

verbindt de Commissie 
zich ertoe uiterlijk eind 
2023 met een voorstel te

 komen voor wetgeving waarbij het 
gebruik van kooisystemen voor 
alle in het initiatief genoemde 
dieren afgebouwd en uiteindelijk 
verboden wordt.

• Het voorstel van de Commissie 
heeft met name betrekking op:

- dieren waarvoor reeds wetgeving 
geldt: legkippen, zeugen en 
kalveren;

- andere in het EBI genoemde 
dieren. In het onderhavige 
geval heeft de Commissie de 
EFSA (Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid) al verzocht de 
bestaande wetenschappelijke 
gegevens aan te vullen om de 
voorwaarden voor het verbod op 
kooien vast te kunnen stellen.

 Nog nooit hebben 
zich zoveel mensen 
sterk gemaakt voor 
landbouwdieren. Van 
kippen in legbatterijen 
die hun vleugels willen 
strekken tot zeugen 
die hun biggetjes willen 
zogen zonder opgesloten 
te zijn en konijnen die 
ruimte verdienen om rond 
te springen - allemaal 
hebben ze nu betere 
levenskansen, dankzij u. 
– Citaat van de website van “End the Cage age”
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Volg updates inzake het Europees burgerinitiatief:  
https://europa.eu/citizens-initiative/news_nl 
Bekijk de gedetailleerde succesverhalen op het EBI-forum:   
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/success-stories_nl
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Zo kunt u het Europees beleid zelf vormgeven
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EUROPESE  UNIE

“End the cage age”
“Veehouderij in kooien is een nachtmerrie waar we, met zijn allen, een eind aan maken.”    
- organisatoren “End the Cage Age”  
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