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Bij de aankoop van verse tafeleieren kunnen consu-
menten aan de hand van de eicode op het ei en de 
informatie op de eierdoos zien hoe de leghen heeft 
geleefd en uit welk land het dier afkomstig is. Online 
is zelfs te achterhalen bij welke pluimveehouder het ei 
vandaan komt. Met die informatie kun je als bewuste 
consument een weloverwogen keuze maken. Maar waar 
bij verse tafeleieren voor consumenten veel informatie 
beschikbaar is, ligt dit heel anders bij verwerkte eieren. 
Op de verpakkingen van koekjes, cakes en spaghetti is 
zelden te vinden welk type eieren is gebruikt. 

Door een hiaat in de wetgeving hoeven levensmid-
delenfabrikanten niet op de verpakking te vermelden 
uit welk pluimveesysteem de eieren afkomstig zijn 
die ze in hun producten verwerken. Producenten zijn 
hiervan op de hoogte én maken hier misbruik van, 
constateert foodwatch in dit rapport. Wat blijkt: veel 
fabrikanten verwerken wél vrije uitloop- en scharrel-
eieren in producten waarvan consumenten verwachten 
dat er ei in zit, zoals mayonaise of huzarensalade. Maar 
als de aanwezigheid van eibestanddelen onbekend is, 
kiezen ze op grote schaal voor (goedkopere) kooieieren. 
Daarmee ontnemen ze consumenten hun keuzevrijheid 
– en dat terwijl 80 procent van de Nederlandse consu-
menten wil dat kooieieren verboden worden.

Sinds 1 januari 2012 is het in de Europese Unie niet 
langer toegestaan om leghennen in traditionele 
leg batterijen te houden. Italië, Griekenland en Cyprus 
houden zich echter nog steeds niet aan deze wetge-
ving, hoewel pluimveehouders twaalf jaar de tijd kregen 
voor de omschakeling naar andere systemen. Door het 
ontbreken van controle op de uitvoer van deze eieren, 

kunnen ze worden verwerkt in levensmiddelen die ook 
te koop zijn in Nederlandse supermarkten. Bovendien 
dragen eieren uit legbatterijen dezelfde eicode als 
eieren uit verrijkte kooien en koloniehuisvesting: ze 
kunnen dus gemakkelijk door elkaar worden gebruikt.

Goedkope legbatterijeieren blijven ook beschikbaar 
voor levensmiddelenfabrikanten via import uit niet-EU-
landen, waar het dierenwelzijn vaak nog slechter is dan 
binnen de EU. De Wereldhandelsorganisatie verbiedt de 
EU om deze eieren tegen te houden aan haar grenzen. 
Omdat er geen etiketteringsplicht is voor verwerkte 
eieren kan niemand aan het eindproduct zien welke 
eieren zijn gebruikt – consumenten al helemaal niet. 

foodwatch vindt dat consumenten het recht hebben op 
volledige transparantie over de herkomst van verwerkte 
eieren. De EU moet het verbod op legbatterijen streng 
handhaven en landencodes verplicht stellen voor 
(verwerkte) eieren uit niet-EU-landen. foodwatch wil dat 
voedselproducenten verplicht worden op hun etiketten 
te vermelden wat de eicode is van de eieren die ze in 
het product verwerkt hebben. Bovendien moeten de 
bestaande eicodes worden uitgebreid van vier naar zes, 
corresponderend met de zes pluimveesystemen die de 
EU op dit moment kent.

foodwatch roept consumenten op de Europese 
Commissie en de Nederlandse regering een e-mail te 
sturen waarin ze strengere etiketteringsregels eisen die 
de herkomst van verwerkte eieren volledig transparant 
maken. Een e-mailtekst met deze strekking staat klaar 
op www.foodwatch.nl en kan met één muisklik worden 
verstuurd.

samENVattING
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INLEIdING
Consumenten hebben in de supermarkt een ruime keuze als het gaat om eieren: scharreleieren,  
vrije uitloopeieren, graseieren, biologische eieren, eieren met 1, 2 of 3 sterren in het Beter Leven 
kenmerk van de dierenbescherming... maar welke eieren verwerken voedselproducenten in alle 
andere etenswaren? 

foodwatch zet op een rij hoe een hiaat in de wetgeving producenten in staat stelt op grote schaal 
legbatterijeieren en kooieieren in hun voedselproducten te verwerken. terwijl dat precies de eieren 
zijn die de meeste consumenten niet meer willen kopen, met name vanwege het beroerde leven  
van kooikippen. 

als het gaat om eieren in bewerkte producten hebben consumenten dus nauwelijks keuzevrijheid. 
dat wil foodwatch veranderen. daarom moeten voedselproducenten verplicht worden op hun 
etiketten te vermelden wat de eicode is van de eieren die ze in het product verwerkt hebben.  
Zo kunnen consumenten zelf kiezen aan welk pluimveesysteem zij willen bijdragen. 
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In 2011 at de gemiddelde Nederlander 188 eieren1, 
waarvan 145 als verse eieren (tafeleieren). De overige  
43 eieren waren verwerkt in voedingsmiddelen of 
werden geconsumeerd in restaurants en kantines2. 

Wie tafeleieren koopt, kan kiezen uit verschillende 
soorten: biologisch, vrije uitloop, scharrel of kooi.  
Die benaming zegt iets over het pluimveesysteem  
– en dus over het dierenwelzijn van de kip die de 
eieren heeft gelegd en de gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. Op de eierdozen kunnen 
consumenten bovendien nog labels vinden als het  
EKO-keurmerk (biologisch ei) of het Beter Leven 
kenmerk van de Dierenbescherming (1, 2 of 3 sterren). 

Consumenten willen geen kooieieren
Kooieieren en legbatterijeieren hebben een slecht imago 
gekregen en zijn niet meer verkrijgbaar in de grote 
Nederlandse supermarkten. Dierenwelzijnsorganisatie 
Wakker Dier sloot in 2005 met behulp van consumen-
tendruk een convenant met supermarkten, waarin stond 
dat zij geen verse kooieieren meer zouden verkopen. 
Het aandeel eieren uit kooisystemen daalde binnen 
twee jaar drastisch, van 80 naar 50 procent van alle 
geproduceerde eieren in Nederland3.

De meeste Nederlandse consumenten kiezen tegen-
woordig voor scharreleieren. 81 procent van de 
verkochte tafeleieren in 2011 was scharrelei, omge-
rekend zo’n 117 eieren per persoon. Daarna volgen in 
afnemende percentages vrije uitloop-, kooi- en tot slot 
biologische eieren (zie tabel 1)4. 

taBEL 1

Kortom: de keuze is ruim als het gaat om tafeleieren en 
consumenten maken daar gebruik van. Zij willen weten 
hoe de kip leeft die hun eieren heeft gelegd. Door hun 
aankoop kunnen ze invloed uitoefenen op het dieren-
welzijn van deze leghennen.

de eicode
Sinds 1 juli 2001 is het in de Europese Unie verplicht om 
eieren te voorzien van een stempel met een code5. Deze 
eicode bestaat uit drie delen: het eerste cijfer laat zien 
in welk pluimveesysteem de leghen wordt gehouden:  
3, 2, 1 of 0. In het tweede deel van de code wordt zicht-
baar uit welk land het ei afkomstig is. En via het derde 

Kooieieren 7,5%

Vrije uitloop eieren 8,5%

Scharreleieren 81,3%

Biologische eieren 2,7%

WELKE KIp 
hEEft mIJN EI GELEGd?
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Land van herkomst
NL = Nederland

Soort ei
0 = biologisch ei
1 = vrije uitloop ei
2 = scharrelei
3 = verrijkte kooi/koloniehuisvesting

Nummer van de
boederij en de schuur 
waar het ei is gelegd.
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deel is de exacte locatie van het ei te traceren: de eerste 
vijf cijfers zijn te herleiden tot de pluimveehouder en de 
laatste twee cijfers geven het stalnummer weer. Dit is 
online op te zoeken via http://bit.ly/Yq9Qx1 of http://bit.
ly/R150TW. 

De verplichte eicode helpt consumenten een (bewuste) 
keuze te maken voor een type ei en dus voor het 
 pluimveesysteem waaraan hij of zij financieel wil 
bijdragen. Voorwaarde is dat op de verpakking en in 
winkels duidelijk wordt aangegeven wat deze codes 
betekenen. In Nederland worden leghennen momenteel 
op vijf verschillende manieren gehouden: biologisch, 
vrije uitloop, scharrel, koloniehuisvesting en verrijkte 
kooi. In de bijlage geven we een overzicht van de 
 leefomstandigheden van de leghennen in deze pluim-
veesystemen.
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Zo transparant als de herkomst van tafeleieren is voor 
consumenten, zo ondoorzichtig is dit als het gaat om 
eieren die verwerkt zijn in de levensmiddelenindustrie. 
Wanneer in een product eieren zijn verwerkt, moet 
op de ingrediëntenlijst vermeld worden dat er ei- of 
eibestanddelen in zitten. Maar door een hiaat in de 
wetgeving zijn producenten niet verplicht aan te geven 
welke eicode de verwerkte eieren dragen. Sterker nog: 
pluimveehouders kunnen een ontheffing krijgen van  
de stempelplicht als ze hun eieren rechtstreeks aan  
de levensmiddelenindustrie leveren6. 

In tegenstelling tot tafeleieren is bij verwerkte eieren 
voor consumenten dus niet transparant uit welk pluim-
veesysteem het ei komt. Ze kunnen niet zien in welke 
omstandigheden de leghen heeft geleefd of wat het 
land van herkomst is. Het resultaat is dat consumenten 
geen bewuste keuze kunnen maken voor een type ei.

herkomst onduidelijk
In 2011 kregen Nederlanders gemiddeld 43 eieren 
binnen die verwerkt waren in levensmiddelen of die ze 
aten in restaurants en kantines7. Consumenten weten 
dus van 23 procent van de eieren die ze consumeren 
níet waar deze vandaan komen. En dat terwijl consu-
menten veel waarde hechten aan het dierenwelzijn van 
de leghen. Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat  
80 procent van de consumenten wil dat de levensmid-
delenindustrie helemaal geen kooieieren meer gebruikt8. 
Maar doordat momenteel geen etiketteringsplicht geldt 
voor verwerkte eieren – en zelfs niet altijd een stempel-
plicht9 – bestaat de kans dat consumenten toch kooi-
eieren kopen, zonder dat ze dit beseffen: de ‘verborgen 
kooieieren’. 

Hoe groot het percentage kooieieren in verwerkte 
producten is, is dus niet exact te achterhalen. Maar 
de beschikbare gegevens wijzen op een zeer groot 
aandeel. Volgens onderzoek van Wageningen 
 Universiteit bedroeg de verkoop van alternatieve eieren 
(scharrel, vrije uitloop en biologisch) aan de Neder-
landse voedingsmiddelenindustrie in 2007 minder dan 
5 procent10. Dit betekent dat meer dan 95 procent van 
de eieren in bewerkte voedingsmiddelen, restaurants 
en kantines in 2007 afkomstig was van leghennen die 
leefden in kooisystemen. Geprojecteerd op 2011 zou dit 
betekenen dat de gemiddelde consument onbewust  
(en ongewenst!) 40 kooieieren per jaar zou consumeren. 

transparantie: alleen als het goed scoort
Voedselproducenten weten heel goed dat de herkomst 
van verwerkte eieren niet inzichtelijk is voor consu-
menten en dat kooieieren een slecht imago hebben. 
Ze beseffen dat het marketingwaarde heeft om op een 
product te vermelden dat het is bereid met scharrel-
eieren of vrije uitloopeieren. Maar dat doen ze vooral  
bij producten waarvan consumenten wéten dat er eieren 
in zitten, zoals mayonaise en eiersalade. Bij producten 
waarvan dit minder bekend is, staat er vaak geen enkele 
ei-aanduiding op het etiket. 

foodwatch kocht in een willekeurige supermarkt 
diverse producten waarin eieren zijn verwerkt. Op een 
groot aantal stond niet gespecificeerd welke eieren de 
producent had gebruikt. foodwatch nam contact op een 
aantal fabrikanten en vroeg om welk type ei het ging. 
In tabel 2 geven we de resultaten weer van dit onder-
zoekje. 

VERWERKtE EIEREN
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twee sauzen

foodwatch vond twee soorten sauzen van hetzelfde merk, naast elkaar in de supermarkt: D&L Mayonaise en 
D&L Tartare. In beide producten zit ei, maar alleen op de mayonaise staat duidelijk vermeld dat het is bereid 
met vrije uitloopeieren. Op het zusterproduct Tartare staat in de ingrediëntenlijst alleen ongespecificeerd ‘ei’. 
foodwatch vroeg de producent welk type ei hij in de tartaresaus had verwerkt. Het antwoord: eieren met  
code 3, afkomstig uit een kooisysteem. 

product Ingrediënt producent antwoord

Verkade Volkoren Beschuit Eieren Verkade Uitsluitend scharreleieren

LU Bastogne Original Eieren Kraft Foods Vrije uitloopeieren

Liga Derde Stap Calcium Eieren Kraft Foods Vrije uitloopeieren 

Dickmann’s Schoko Strolche Eigeelpoeder Storck Geen antwoord 

Johma Amerikaanse Coleslaw Eigeel Johma Geen antwoord. Volgens Wakker Dier stapt Johma  
medio 2013 volledig over op vrije uitloopeieren.

Aardappel Anders Tuinkruiden Knoflook Eigeel Granfood Scharreleieren

Stegeman Filet Americain Naturel Eigeel Stegeman Scharreleieren

Westland Zalmslaatje Eigeel en ei Westland Scharreleieren

D&L Tartare Eigeel Granfood Verrijkte kooieieren

Olvarit Bloemkool met Kaas en Ei Ei Nutricia Verrijkte kooieieren

Grand’Italia Besciamella Ei-proteïe Granfood Weigert antwoord 

Heinz Sandwich Spread Tomaat Lente-ui Eigeel Heinz Weigert antwoord 

Honig Loskokende Spaghetti Kippenei-eiwit-
poeder

Heinz Weigert antwoord

Bertolli Kaas en Basilicum Pastasaus Lysozym van ei Unilever Weigert antwoord

Calvé Slasaus Halfvol Eigeel Unilever Weigert antwoord 

Conimex Java Kroepoek Ei Unilever Weigert antwoord 

taBEL 2
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Sinds 1 januari 2012 zijn de traditionele legbatterijen in 
de hele Europese Unie verboden. De koloniehuisvesting 
en de verrijkte kooi vervangen dit zeer dieronvriendelijke 
systeem, waarin de leghen slechts 550 cm2 ruimte heeft 
- nog minder dan een A4-tje. 

Al in 1999 besloot de Europese Unie dat deze vorm van 
pluimvee houden verboden moest worden11. Leghen-
bedrijven kregen tot 2012 de tijd voor de omschakeling 
naar een alternatief systeem: maar liefst twaalf jaar 
dus! De pluimveehouders konden kiezen voor verrijkte 
kooien, koloniehuisvesting of andere systemen zoals 
scharrel of vrije uitloop. 

Verrijkte kooien en koloniehuisvesting
In de verrijkte kooien zijn de omstandigheden voor 
leghennen licht verbeterd. Zo heeft elke leghen wat 
meer ruimte: zo’n 750 cm2, net iets meer dan een A4’tje. 
Er zijn verrijkte kooien met kleine groepen (10-12), 
middelgrote groepen (15-30) en grote groepen (30-60) 
hennen, maar dat maakt niets uit voor de ruimte per 
hen. De leghennen hebben in verrijkte kooien de 
beschikking over legnesten, zitstokken en strooisel. 
Zij staan echter nog steeds op rastervloeren en hun 
snavels worden zonder verdoving gekapt, om te voor-
komen dat de hennen elkaar verwonden12. 

De koloniehuisvesting bestaat alleen in Nederland en 
Duitsland. Dit zijn kooien met rastervloeren, net zoals de 
verrijkte kooi, maar de hennen hebben iets meer ruimte: 
800-900 cm2 per hen. Ze leven in groepen van ongeveer 
30 hennen13. 

 

Of de leghennen nu in kooien, verrijkte kooien of in 
 koloniehuisvesting leven, hun eieren krijgen in alle 
gevallen code 314. Consumenten kunnen dus geen 
verschil zien tussen deze drie soorten. foodwatch zet  
de overeenkomsten en verschillen op een rij in tabel 3.

taBEL 3 EIEREN mEt COdE 3

  
 

Verrijkte kooi Kolonie- 
huisvesting

traditionele 
legbatterij

Ruimte 
binnen

13,3 leghennen  
per m2, ofwel  
1,2 A4’tjes per 
leghen 

< 2kg: 12,5 
leghennen per m2, 
ofwel 1,3 A4’tjes 
per leghen

18 leghennen  
per m2, ofwel  
0,9 A’4tje

> 2kg: 11,1 
leghennen per m2, 
ofwel 1,4 A4-tjes 
per leghen

Ruimte 
buiten

geen geen geen

Legnesten <30 kippen:  
2700 cm2 totaal, 
ofwel 4,3 A4’tjes

<30 kippen:  
2700 cm2 totaal, 
ofwel 4,3 A4’tjes

geen

>30 kippen:  
90 cm2 per leghen, 
ofwel 0,14 A4’tjes

>30 kippen:  
90 cm2 per leghen, 
ofwel 0,14 A4’tjes

Zitstokken Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

geen

Snavel 
gekapt

Ja Ja Ja

Strooisel <30 kippen:  
2700 cm2 totaal

<30 kippen:  
2700 cm2 totaal

geen

>30 kippen:  
90 cm2 per kip

>30 kippen:  
90 cm2 per kip

JaRENLaNG uItstEL 
LEGBattERIJVERBOd
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Verbod op alle kooisystemen
De verrijkte kooi is eigenlijk een tussenoplossing 
voor de overgang van de traditionele legbatterij naar 
 scharrelsystemen. In 1999 besloot de EU namelijk alleen 
de traditionele legbatterij te verbieden per 1 januari 
201215. Pas in 2008 voegde Nederland daaraan een 
verbod toe op de verrijkte kooi, met ingang van 2017. 
Dertig Nederlandse pluimveehouders hadden voor die 
datum al geïnvesteerd in verrijkte kooien en kregen 
daarom uitstel tot 2021. Samen houden deze pluimvee-
houders zo’n 1,7 miljoen leghennen, dat is ongeveer 5 
procent van het totale aantal leghennen in Nederland16.

In Duitsland mogen leghennen al sinds 1 januari 2010 
niet meer in verrijkte kooien worden gehouden. Alle 
kooien moeten sindsdien voldoen aan de richtlijnen 
voor koloniehuisvesting. Maar ook dit systeem staat 
ter discussie en het lijkt erop dat Duitsland de kolonie-
huisvesting gaat verbieden. Wat de ingangsdatum 
wordt, is nog onduidelijk. De Duitse regering heeft 
besloten dat het verbod pas ingaat als als de gemaakte 
investeringen zijn terugverdiend17.

Het ziet er niet naar uit dat Nederland het voorbeeld van 
Duitsland gaat volgen - een eventueel verbod is nu in 
ieder geval nog niet aan de orde. De koloniehuisvesting 
zal hier vermoedelijk ook na 2017 nog blijven bestaan. 
De Nederlandse regering verwacht namelijk dat er 
een markt blijft voor kooieieren, voornamelijk voor de 
verwerking in de levensmiddelenindustrie18.
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Hoewel Europese pluimveehouders dus twaalf jaar 
de tijd hadden gekregen om over te stappen op alter-
natieve systemen, moest de EU Nederland en twaalf 
andere lidstaten in maart 2012 op het matje roepen. 
Zij voldeden nog steeds niet volledig aan de nieuwe 
wetgeving. De Europese Commissie (EC) waarschuwde 
de lidstaten dat zij een inbreukprocedure zou starten 
als de landen hun zaken voor de zomer van 2012 niet 
op orde hadden19. Maar de meeste lidstaten negeerden 
deze waarschuwing en dus startte de EC in juni 2012 
procedures tegen Nederland en negen andere landen. 
Ze dreigde naar de rechter te stappen als de onwillige 
lidstaten niet binnen twee maanden zouden reageren20 21. 

De aangespannen procedures deden hun werk en eind 
juli 2012 voldeden bijna alle lidstaten aan de Europese 
regelgeving. Alleen Italië, Griekenland en Cyprus blijven 
tot op heden in gebreke. Volgens de laatste schattingen 
van de EU zitten alleen al in Italië nog zo’n 17 miljoen 
leghennen in legbatterijen22; in de hele EU zijn dat er 
ongeveer 50 miljoen23. De eieren uit deze legbatterijen 
moeten volgens een informele (niet-bindende) afspraak 
tussen Europese lidstaten worden verwerkt in het land 
van herkomst24.

NEdERLaNd  
IN dE stRafBaNK

Oneerlijke concurrentie 
Het feit dat dertien lidstaten tussen 1 januari en eind juli 2012 nog niet voldeden aan de Europese wetgeving, 
leidde tot oneerlijke concurrentie tussen pluimveehouders onderling en tussen lidstaten. Lidstaten en 
pluim veehouders die al wel de transitie hadden gemaakt naar alternatieve systemen - en daarvoor grote 
investeringen hadden gedaan - kampten met een flink concurrentienadeel25 26. De goedkopere en in feite 
illegale legbatterijeieren werden namelijk wél op de markt gebracht. Pluimveehouders die al waren overgestapt, 
reageerden verontwaardigd: zo werd hun bijdrage aan betere leefomstandigheden voor leghennen afgestraft27 28. 
Toch zijn de traditionele legbatterijen nog steeds niet uit alle lidstaten verdwenen.

Spanje was bijvoorbeeld jarenlang een grote eierexporteur. Ook de Nederlandse voedingsindustrie importeerde 
grote hoeveelheden eierproducten uit Spanje29. Aangezien Spanje tot eind juli 2012 nog niet aan de Europese 
wetgeving voldeed, zijn vanaf januari 2012 vermoedelijk veel illegale legbatterijeieren geïmporteerd. Inmiddels 
zijn ook Spaanse pluimveehouders volledig omgeschakeld naar alternatieve systemen, maar de illegale eieren 
zijn al verwerkt in onze levensmiddelen. De kans dat mayonaise in een Nederlandse supermarkt nog een illegaal 
Spaans ei bevat, is dan ook aanzienlijk.

Om deze oneerlijke concurrentie tegen te gaan, hebben de lidstaten in juli 2012 informeel afgesproken dat  
eieren uit legbatterijen binnen de EU alleen in het land van herkomst verwerkt mogen worden30. 
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Verwerkte ‘illegale’ eieren  
in Nederlandse supermarkten
De afspraak dat (illegale) legbatterijeieren in het land 
van herkomst geconsumeerd of verwerkt moeten 
worden, lijkt mooier dan ze is. Niemand controleert 
namelijk of Italië, Griekenland en Cyprus die eieren 
daadwerkelijk binnen hun grenzen houden. Eieren 
uit legbatterijen hebben dezelfde code als eieren uit 
verrijkte kooien en koloniehuisvesting (code 3) en 
kunnen dus gemakkelijk door elkaar worden verkocht 
– ook aan de Nederlandse voedselindustrie31. Het kan 
dus heel goed zo zijn dat consumenten in Nederland 
toch legbatterijeieren eten, verwerkt in Nederlandse 
producten of in levensmiddelen uit een van de drie 
landen die zich niet aan de Europese regels houden32.

De Tweede Kamer vroeg in 2011 al aan toenmalig 
staatsecretaris Bleker hoe hij erop zou toezien dat 
producten met eierpoeder uit illegale legbatterijen niet 
in Nederlandse supermarkten zouden terechtkomen. 
Volgens Bleker kon hij daar niet voor instaan, omdat  
het technisch gezien onmogelijk zou zijn om dit te 
controleren33 34. 

De trage omschakeling van Europese pluimveehouders 
naar alternatieve systemen zorgde zelfs voor een tijdelijk 
tekort aan eieren uit verrijkte kooien en scharreleieren, 
toen legbatterijeieren echt verboden werden. Hierdoor 
ging de prijs omhoog35. Het gevolg was dat (illegale) 
legbatterijeieren niet alleen werden geïmporteerd uit de 
drie hardnekkige weigeraars onder de lidstaten, maar 
ook uit landen buiten de EU36.
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In landen buiten de EU gelden vaak minder strenge 
regels met betrekking tot de pluimveesector. Daar 
worden nog steeds hennen in legbatterijen gehouden  
en is het vaak nog slechter gesteld met het dierenwelzijn 
dan in de EU37. Vaak kunnen deze niet-EU-landen dan 
ook goedkoper eieren produceren. Dat maakt het voor 
levensmiddelenfabrikanten aantrekkelijk om eierpro-
ducten van buiten de EU in te kopen38. 

Pluimveehouders in de EU moeten dus weliswaar aan 
de Europese regelgeving voldoen, maar dat betekent 
niet dat Europese consumenten geen legbatterij-
eieren meer binnenkrijgen. Eieren uit legbatterijen in 
bijvoorbeeld India, waar de dierenwelzijnsregels niet 
te  vergelijken zijn met die in de EU, kunnen in onze 
producten zijn verwerkt. Daarom is het voor consu-
menten belangrijk dat zij op de ingrediëntenlijsten van 
voedselproducten ook kunnen zien uit welk land de 
verwerkte eieren afkomstig zijn. Wie leest dat zo’n ei van 
buiten de EU komt, weet dat de kans bestaat dat het 
een legbatterijei is.

LEGBattERIJEN 
BuItEN dE Eu
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stijgende import van legbatterijeieren

Pluimveehouders in de Europese lidstaten die zich aan de regels houden, ondervinden dus niet alleen 
concurrentie van Italië, Griekenland en Cyprus, maar ook van niet-Europese landen. Daarom dringen zij aan 
op een invoerverbod op verwerkte eieren die niet aan de Europese wetgeving voldoen39 40 41. Maar volgens de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) mag Europa geen eieren tegenhouden aan de Europese grenzen. De WTO 
vindt de vrije handel zwaarder wegen dan een verschil in standaarden. Dit geldt overigens niet voor tafeleieren, 
die als vers product moeten voldoen aan hogere hygiënenormen. Tafeleieren mogen alleen worden geïmporteerd 
uit landen die voldoen aan vergelijkbare veiligheidsregels als de EU over bijvoorbeeld salmonella. Op dit moment 
zijn dat alleen Noorwegen en Zwitserland42. 

In landen als Oekraïne stijgt de productie van legbatterijeieren enorm, en die eieren zijn vooral bestemd voor 
de export naar EU-landen. De EU kan die import dus niet stoppen. Maar ze maakt het er ook niet beter op door 
tegenstrijdige regelgeving in te voeren. Terwijl de Europese Unie net een verbod op legbatterijen heeft ingevoerd, 
liggen er ook plannen klaar om de invoerheffingen voor eieren van buiten de EU te halveren. Eierhandelaren en 
-producenten in Europa zijn verbolgen over de Brusselse maatregel. Volgens onderzoeksinstituut LEI, verbonden 
aan Wageningen Universiteit, is de aangekondigde maatregel dan ook funest voor de concurrentiepositie van 
de Nederlandse en Europese eierindustrie. LEI schat in dat vooral de levensmiddelenindustrie de goedkope 
Oost-Europese en Indiase eierproducten van buiten de EU zal inkopen. Niemand kan immers aan hun 
voedselproducten zien dat er legbatterijeieren in zijn verwerkt43.
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Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat 80 procent 
van de Nederlandse consumenten geen kooieieren 
wil consumeren. Als het gaat om tafeleieren hebben 
consumenten toegang tot informatie waarmee ze een 
weloverwogen keuze kunnen maken. Maar door een 
hiaat in de wetgeving hebben zij geen enkel inzicht in de 
herkomst van eieren die verwerkt zijn in levensmiddelen. 

Daarnaast voldoen nog steeds niet alle Europese 
lidstaten aan het verbod op legbatterijen. Deze 
legbatterijeieren kunnen nog steeds in onze 
voedselproducten worden verwerkt. Omdat eieren 
uit legbatterijen dezelfde code (3) dragen als eieren 
uit verrijkte kooien en koloniehuisvesting, kunnen 
voedselproducenten ze gemakkelijk door elkaar 
gebruiken. 

De WTO-regels zorgen ervoor dat levensmiddelen-
fabrikanten goedkope eierproducten van legbatterijen 
uit niet-EU-landen kunnen importeren. De EU-regels 
voor pluimveehouders garanderen dus niet dat 
consumenten hier geen legbatterijeieren binnenkrijgen. 
Deze situatie is niet alleen nadelig voor consumenten, 
maar ook voor de Europese pluimveehouders in 
lidstaten die zich aan de EU-regels houden.

CONCLusIE
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foodwatch vindt dat consumenten het recht 
hebben op volledige transparantie over de 
herkomst van hun eten en eist dan ook eerlijke 
informatie over de herkomst van verwerkte 
eieren. 

•  foodwatch wil dat voedselproducenten 
verplicht worden op hun etiketten te 
vermelden wat de eicode is van de eieren  
die ze in het product verwerkt hebben. 
totdat dit wettelijk is geregeld, moeten 
producenten zelf het voortouw nemen en  
de eicode vrijwillig op de verpakking zetten. 

•  de Eu moet de vrijstelling afschaffen voor 
pluimveehouders die hun eieren niet hoeven 
te stempelen als ze rechtstreeks leveren aan 
de voedselindustrie. deze uitzonderingen 
maken volledige transparantie onmogelijk. 
Zolang de Eu deze vrijstelling handhaaft, 
moeten voedselproducenten alleen 
gestempelde eieren verwerken en de  
eicodes aangeven op hun verpakkingen.

•  als de verwerkte eieren (of eierproducten) 
afkomstig zijn van niet-Eu-landen, moet 
het land van herkomst met een landen-
code worden aangegeven. Op die manier 
kunnen consumenten ook voor deze eieren 
inschatten wat de leefomstandigheden van 
de leghen zijn geweest. 

•  supermarkten moeten bij de eierschappen 
heel duidelijk aangeven wat de afzonderlijke 
eicodes betekenen. met deze eenvoudige 
service dragen zij bij aan werkelijke 
transparantie in de voedselketen en een 
grotere keuzevrijheid voor consumenten. 

•  de Europese unie moet het verbod op de 
traditionele legbatterij streng handhaven en 
zorgen dat deze vorm van pluimveehouderij 
zo snel mogelijk uit de Eu verdwijnt. Om dit 
verbod daadwerkelijk in praktijk te brengen, 
moet ze ook de handel in deze eieren 
verbieden. 

•	  aangezien er momenteel zes verschillende 
soorten pluimveesystemen voorkomen in 
Europa – en geen vier – pleit foodwatch  
ook voor zes eicodes: 
0 = biologisch

1 = vrije uitloop

2 = scharrel

3 = koloniehuisvesting

4 = verrijkte kooi

5 = legbatterij

foodwatch roept consumenten op de 
Europese Commissie en de Nederlandse 
regering een e-mail te sturen waarin ze 
strengere etiketteringsregels eisen die  
de herkomst van verwerkte eieren volledig 
transparant maken. Een e-mailtekst  
met deze strekking staat klaar op  
www.foodwatch.nl en kan met één  
muisklik worden verstuurd.
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Grofweg onderscheiden we in Nederland vijf pluimveesystemen: biologisch, vrije uitloop, scharrel, 
koloniehuisvesting en verrijkte kooi. het eerste cijfer van de eicode laat zien in welk systeem de 
leghen leeft. Koloniehuisvesting en verrijkte kooi vervangen de traditionele legbatterij – ze dragen 
alle drie code 3 (zie tabel 244 45 46 47 48). 

* Rondeeleieren krijgen code 2. Toch is het welzijn van Rondeelkippen vergelijkbaar met dat van biologische kippen. 
Ze leven in een speciaal gebouwde, ronde stal, een uitloop naar buiten en hun snavels worden niet gekapt. Rondeel-
eieren krijgen dan ook de hoogste score (3 sterren) in het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming49.

** Graseieren dragen net als vrije uitloopeieren code 1, maar de leghennen in dit systeem hebben wat meer ruimte  
(7,5 leghennen per m2) dan vrije uitloopkippen (9 leghennen per m2)50 . 

*** Naast biologisch bestaan ook biologisch-dynamische eieren – beide dragen code 0. In het biologisch-dynamische 
systeem hebben leghennen meer ruimte dan in de biologische variant, leven ze samen met de hanen en kuikens, en 
mogen ze scharrelen op vers geoogste akkers51.

 

BIJLaGE

EICOdEs EN dIERENWELZIJN

Code 3 Code 3 Code 2* Code 1** Code 0***

Verrijkte kooi Kolonie-huisvesting Scharrel Vrije uitloop Biologisch

Ruimte binnen 13,3 leghennen  
per m2, ofwel 1,2 
A4'tjes per leghen 

<2kg: 12,5 leghennen 
per m2, ofwel 1,3 
A4'tjes per leghen

9 kippen per m2, 
ofwel 1,8 A4'tjes  
per leghen

9 kippen per m2, 
ofwel 1,8 A4'tjes  
per leghen

6 kippen per m2, 
ofwel 2,7 A4'tjes  
per leghen

>2 kg: 11.1 leghennen 
per m2, ofwel 1,4 
A4’tjes per leghen

Ruimte buiten geen geen geen 4 m2 per kip 4 m2 per kip

Legnesten <30 kippen: 2700 
cm2 totaal, ofwel  
4,3 A4'tjes

<30 kippen: 2700 
cm2 totaal, ofwel  
4,3 A4'tjes

Min. 1 nest per  
zeven leghennen 
of 1 m2 nestruimte 
per 120 kippen,  
ofwel 0,13 A4’tjes  
per leghen

Min. 1 nest per  
zeven leghennen 
of 1 m2 nestruimte 
per 120 kippen,  
ofwel 0,13 A4’tjes  
per leghen

Min. 1 nest per  
zeven leghennen 
of 1 m2 nestruimte 
per 120 kippen,  
ofwel 0,13 A4’tjes  
per leghen

>30 kippen: 90 cm2 
per leghen, ofwel  
0,14 A4’tjes

>30 kippen: 90 cm2 
per leghen, ofwel  
0,14 A4’tjes

Zitstokken Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

Min. 15 cm zitruimte 
per leghen

Min. 18 cm zitruimte 
per leghen

Snavel gekapt Ja Ja Ja Ja Nee

Strooisel <30 kippen:  
2700 cm2 totaal
>30 kippen:  
90 cm2 per kip

<30 kippen:  
2700 cm2 totaal
>30 kippen:  
90 cm2 per kip

Min. 250 cm2 bedekt 
met strooisel per kip, 
waarbij 1/3 daadwer-
kelijk met strooisel is 
bedekt

Min. 250 cm2 bedekt 
met strooisel per kip, 
waarbij 1/3 daadwer-
kelijk met strooisel is 
bedekt

‘Voldoende bedekt’, 
niet verder gespeci-
ficeerd
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