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Geachte minister Schouten, 

Het gaat helemaal niet goed met de kalveren in de Nederlandse kalverhouderij. In de zomer 

van 2019 hebben wij u hierover een brief gestuurd. Wij vroegen daarin onder andere 

aandacht voor de ernstige welzijnsproblemen die ontstaan omdat kalveren op slechte 

vloeren worden gehuisvest.  

Op 27 augustus 2019 antwoordde u hierop dat u onze mening deelt dat kalveren vrij moeten 

zijn van pijn, angst en fysiek ongerief. U geeft aan het belangrijk te vinden dat de sector 

blijft werkten aan het verbeteren van het welzijn van de dieren. Als voorbeeld noemt u de 

door u openstelde subsidieregeling voor welzijnsvriendelijke vloeren. 

Over die specifieke regeling wil ik het hebben. Uit de cijfers blijkt dat er maar zeer minimaal 

gebruik is gemaakt van de regeling. In potentie had de regeling ervoor kunnen zorgen dat 

145.000 kalfjes een betere vloer krijgen. In de praktijk blijkt dit voor slechts 17.000 dieren 

te zijn gelukt. Boeren geven aan van de regeling gebruik te willen maken, maar doen dit in 

de praktijk niet. Hierdoor leeft nog steeds grofweg 98 procent van de Nederlandse kalfjes 

op uiterst ongeschikte vloeren. Wij vinden dit onacceptabel. 

Een van uw voorgangers, minister Verburg, heeft al in 2007 geconcludeerd dat de gladde en 

harde vloeren niet goed zijn voor de kalveren. Zij wilde rubberen vloeren verplicht stellen. 

Dat is dertien jaar later nog steeds niet gebeurd, terwijl de huidige dieronvriendelijke 

vloeren in strijd zijn met de wet. 

Onze collega-organisatie Dier en Recht wees u hier al eerder op; het toestaan van 

ongeschikte vloeren is in strijd met Europese en Nederlandse regelgeving. Ik wijs u dan in 

het bijzonder op het besluit Houders van Dieren artikel 2.35 en 2.36: 

Artikel 2.35 lid 1 “De vloer van een stal is stroef en aangepast aan het gewicht en 

de grootte van de kalveren en vormt een stevige, vlakke en stabiele oppervlakte.” 

Artikel 2.36 lid 1 “De ligruimte van een stal is comfortabel en zindelijk, beschikt 

over een behoorlijke afvoer en is niet schadelijk voor de kalveren.” 

Wakker Dier wil een goed leven voor de kalfjes en vraagt u in te grijpen. Wij roepen u op de 

wetgeving te gaan handhaven en betere vloeren verplicht te stellen. U heeft het geprobeerd 

via stimulans en dat blijkt niet te werken. Nu is het tijd voor maatregelen.   

Ik kijk uit naar uw reactie. 

Hartelijke groet, 

Anne Hilhorst 

campagneleider Wakker Dier 


