
Voorstel voor een EU Richtlijn over het welzijn van melkkoeien 

Nieuwe Europese regels voor het welzijn van melkkoeien zouden gebaseerd kunnen worden op de 
vier Welfare Quality® principes van Goede huisvesting, Goede voeding, Goede gezondheid en 
Diereigen gedrag.   

De Richtlijn moet gemeenschappelijke, specifieke en afdwingbare normen voor heel de Europese 
Unie introduceren, zoals deze er nu al zijn voor varkens, kalveren en legkippen. Deze normen moeten 
gebaseerd zijn op ethische waarden en goed wetenschappelijk bewijs, consistent met de 
wetenschappelijke opinies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en geschikt voor 
zuivelsystemen in heel de EU. 

In overeenstemming met de vier EU Welfare Quality® principes moet de Richtlijn de volgende regels 
zekerstellen: 

Goede Huisvesting: Toegang tot grasland en normen voor overdekte huisvesting 
 Koeien en vervangingsvaarzen moeten in het seizoen waarin gras groeit dagelijks toegang 

hebben tot grasland en bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Wanneer toegang 
tot weideland niet mogelijk is moet in alle systemen toegang tot de buitenlucht verschaft 
worden. Wanneer ze gehuisvest zijn in plekken in de open lucht moeten deze voorzien zijn van 
geschikte drainage en geschikte bedding. Rustgebieden moeten schoon, comfortabel, adequaat 
gedraineerd zijn, met zachte bedding zoals stro, zand of ander vervormbaar materiaal. 

 Huisvestingsvereisten moeten minimum ruimtevereisten inhouden (voor lichaamsbeweging, 
bewegingsvrijheid, rusten, eten en drinken); individuele stalling mag niet worden toegestaan. Er 
moeten minstens 5-10% meer compartimenten of ligboxen zijn dan het aantal koeien in de groep 
en alle dieren moeten in staat zijn om tegelijkertijd te gaan liggen in losse huisvestingssystemen. 

 De vloer moet antislip zijn. Gladde betonvloeren moeten groeven hebben of behandeld worden 
met een antislip coating; oneffen vloeren mogen geen schade aan voeten veroorzaken.  

 Vastbinden moet verboden zijn, behalve voor kortdurende gespecificeerde procedures (bijv. 
tijdens door de dierenarts uit te voeren procedures). 

 Condities voor binnenklimaat moeten gespecificeerd zijn (verlichting, temperatuur, ventilatie, 
vochtigheid, gasconcentraties en geluidsniveaus). 

 
Goede voeding: Dagelijks dieet komt tegemoet aan de behoeften van de koe  
 Het dagelijkse rantsoen moet voldoende energie, voedingsstoffen en voedingsvezels bevatten 

om te voldoen aan metabolische vereisten en om goede spijsvertering te bevorderen, met 
voldoende ruwvoer voor het correct functioneren van de pens. Gras grazen en/of foerage 
moeten een belangrijk deel uitmaken van het dagelijkse rantsoen. 

 Voedingssystemen moeten elke koe in staat stellen om aan haar behoeften wat betreft 
kwantiteit en kwaliteit van het voer tegemoet te komen. 

 Vers en schoon drinkwater moet zowel binnen als buitenshuis ad libitum ter beschikking gesteld 
worden.   

 
Goede gezondheid: Garanderen dat koeien gezond zijn, en niet worden blootgesteld aan pijn en 
lijden  
 Verbeteringsprogramma’s moeten geïmplementeerd worden ter reductie van kreupelheid, 

mastitis en onvruchtbaarheid en om de lichamelijke conditie te verbeteren.  
 Toelaatbare niet-therapeutische chirurgische ingrepen moeten gespecificeerd worden. Castratie, 

hoornverwijdering en hoornknopverwijdering moeten uitgevoerd worden onder langdurige 
analgesie en anesthesie. Brandmerking en het gebruik van niet-therapeutische medicamenten 
zijn niet toegestaan.  



 Regelmatige inspectie van dieren is vereist met adequate behandeling door een dierenarts voor 
zieke of gewonde dieren; boxen voor zieke dieren hebben gedefinieerde normen. Hoge niveaus 
van vakmanschap zijn vereist; geschikte trainingsprogramma’s moeten vereist worden. 
Geregelde reinigings- en desinfectieprotocollen zijn vereist.  

 Fokken moet gericht zijn op robuustheid, goede gezondheid en lange levensduur en conformatie 
waardoor verzekerd wordt dat mannelijke kalveren gebruikt kunnen worden voor kalfsvlees of 
rundvlees. Vereiste dat het kalf binnen de eerste 6 uur colostrum van goede kwaliteit ontvangt. 

 
Diereigen gedrag: Koeien moeten gelegenheid krijgen om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen  
 Het opbrengstpotentieel mag het natuurlijke gedragspatroon van de lacterende koe niet 

begrenzen (er moet tijd zijn voor lichaamsbeweging, grazen en socialiseren) of haar vermogen 
om de melkproductie op peil te houden met een op gras gebaseerd dieet zonder 
spijsverteringsproblemen of overmatig verlies van lichaamsconditie als gevolg van hoge 
melkproductie. 

 Excessieve agressie moet voorkomen worden door koeien in geschikte sociale groepen te 
houden met een aangepast stalontwerp. 

 Omgaan met hulpmiddelen moet worden gespecificeerd (elektrische prikstokken, luid lawaai en 
lichamelijk geweld moeten verboden worden). 

 


