
 

STEUNBETUIGINGSFORMULIER VOOR HET EUROPEES BURGERINITIATIEF1 

End the Cage Age 
1.Alle ondertekenaars op dit formulier zijn woonachtig in of hebben de nationaliteit van (in het buitenland wonende houders van de nationaliteit uitsluitend indien zij hun nationale bevoegde autoriteiten op de hoogte 
hebben gesteld van de plaats waar zij woonachtig zijn): BELGIË 

2.Registratienummer van de Europese Commissie: ECI(2018)000004 3.Registratiedatum: 11/09/2018 
4.Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2018/000004 
5.Titel van het burgerinitiatief: End the Cage Age 

6.Onderwerp: Honderden miljoenen boerderijdieren in de EU worden het grootste deel van hun leven in kooien gehouden, wat een enorm leed veroorzaakt. Wij roepen de Europese Commissie op om een einde te maken aan 
deze onmenselijke behandeling van boerderijhuisdieren. 
7.Belangrijkste doelen: Een leven in kooien betekent elk jaar groot leed voor een ontelbaar aantal boerderijdieren. Kooien zijn wreed en onnodig, omdat er diervriendelijker systemen zonder kooien bestaan die ook rendabel zijn. 
Wij vragen de Commissie daarom om wetgeving op te stellen die het gebruik verbiedt van: 
• kooien voor konijnen, jonge hennen, leghennen, vleeskuikens en ouderdieren, 
kwartels, eenden en ganzen 
•  kraamkisten voor zeugen 
•  zeugboxen, voor zover nog niet verboden 
•  individuele kalverboxen, voor zover nog niet verboden 
8.Naam en e-mailadres van geregistreerde contactpersonen: Léopoldine CHARBONNEAUX (Leopoldine.CHARBONNEAUX@ciwf.org), Olga KIKOU (olga.kikou@ciwf.org) 
9.Naam van de andere geregistreerde organisatoren: Malgorzata SZADKOWSKA, Mahi KLOSTERHALFEN, Geert LAUGS, Annamaria PISAPIA, Romana SONKOVA 
10.Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing): www.endthecageage.eu 

DOOR DE ONDERTEKENAARS IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS - Tenzij anders vermeld, moeten alle velden op dit formulier verplicht worden ingevuld. 
"Ik verklaar hierbij dat de gegevens op dit formulier juist zijn en dat ik het voorgestelde burgerinitiatief nog niet eerder heb gesteund." 

VERBLIJFPLAATS 
(straat, nummer, postcode, plaats, land) 

VOLLEDIGE VOORNAMEN DATUM EN 
HANDTEKENING2 

ACHTERNAMEN NATIONALITEIT GEBOORTE- 
DATUM EN -PLAATS 

1 Het formulier moet op één blad worden afgedrukt. De organisatoren mogen het blad recto verso bedrukken. 

Privacyverklaring: overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming worden uw op dit formulier verstrekte persoonsgegevens uitsluitend ter ondersteuning van het initiatief gebruikt en aan de bevoegde nationale autoriteiten ter beschikking gesteld ter verificatie en certificering. U heeft het recht om de organisatoren van dit initiatief te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. De 

organisatoren bewaren uw gegevens gedurende maximaal 18 maanden na de datum van registratie van het voorgestelde burgerinitiatief, of gedurende één maand na de datum van indiening van het initiatief bij de Commissie, indien deze datum eerder valt. In het geval van administratieve of juridische procedures kan de bewaringstermijn worden verlengd tot uiterlijk een week na de datum van afronding van deze procedures. Onverminderd andere 
mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. De organisatoren van het burgerinitiatief zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de 
algemene verordening gegevensbescherming en u kunt contact met hen opnemen aan de hand van de in dit formulier verstrekte gegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (in voorkomend geval) zijn beschikbaar op het internetadres van het initiatief in het register van de Europese Commissie, als vermeld in dit formulier. De contactgegevens van de nationale autoriteit die uw persoonsgegevens zal ontvangen en 

verwerken, en de contactgegevens van de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming kunt u vinden op http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=nl. 

2 Handtekening niet verplicht wanneer het formulier elektronisch wordt ingeleverd door middel van een systeem voor het online verzamelen van steunbetuigingen zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 211/2011. 

Stuur ingevulde formulieren naar GAIA asbl, ‘End the Cage Age’, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, België 


