Herbivoren – Maart 2022 – Nieuwe Europese Verordening 2022 – PU5021 NL
Blad 1 / 3

De nieuwe reglementaire vereisten inzake de veeteelt zijn gepubliceerd in de nieuwe basisverordening (EU) 2018/848 en de twee secundaire
verordeningen (EU) 2020/464, (EU) 2020/1698 en (EU) 2021/1165 (lijst van producten en stoffen die als diervoeders zijn toegelaten in
bijlage III, gebruiksvoorwaarden voor reinigings- en ontsmettingsmiddelen). In de secundaire verordeningen verschijnen er alleen enkele
aanvullende vereisten, met name lijsten met additieven en grondstoffen voor niet-biologische voeders. Dit blad beschrijft de belangrijkste
wijzigingen voor de teelt van herbivoren ten opzichte van de bestaande biologische regelgeving. Dit blad wordt bijgewerkt zodra de definitieve
vereisten bekend zijn. Wijzigingen ten opzichte v an de v orige v ersie v an dit inform atieblad zijn in het geel aangeduid.

Voeding
MEER VOEDSELAUTONOMIE
Punt 1.9.1.1 van de bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848
Het percentage diervoeders dat afkomstig is van het landbouwbedrijf zelf of, indien dit niet haalbaar is, geproduceerd is
in samenwerking met bedrijven uit dezelfde regio, blijft voorlopig minimaal 60 %. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit
percentage verhoogd naar 70 %.

MINDER OMSCHAKELINGSDIERVOEDERS VAN BUITENAF
Punt 1.4.3 van bijlage II deel 2 van Verordening (EU) 2018/848
Het percentage voeders van het tweede omschakelingsjaar (C2) dat niet afkomstig is van het bedrijf, wordt
verminderd naar 25 % (tegenover 30 % nu).
De totale hoeveelheid C2 van buitenaf en voeders van het eerste omschakelingsjaar (C1) uit eigen productie
(permanent grasland, meerjarige voedergewassen, eiwitrijke gewassen) mag niet hoger zijn dan 25 %,
tegenover 30 % volgens het huidige reglement.
De diervoeders van het tweede omschakelingsjaar uit eigen productie mogen nog steeds 100 % van het
voederrantsoen vormen.

VOEDING MET MOEDERMELK
Punt 1.4.1.g van bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848
Als een dier niet met moedermelk kan worden gevoed, moet de biologische melkvervanger '100 % melk' zijn. Dat
betekent dat het product geen als additief toegelaten chemisch gesynthetiseerde componenten, noch
componenten van plantaardige oorsprong mag bevatten (zelfs als ze biologisch zijn) voor de zoogperiode.
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Teeltpraktijken voor het dierenwelzijn
De nieuwe Verordening (EU) 2018/848 beschrijft in bijlage II, deel II een aantal nieuwe maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren.

AANBINDEN VAN RUNDEREN
Punt 1.7.5 van bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848
Het aanbinden van runderen is, met een afwijking, nog steeds toegelaten voor
kleine bedrijven. Het nieuwe reglement bepaalt echter nauwkeurig welke
bedrijven hiervoor in aanmerking komen: het gaat alleen over bedrijven met
minder dan vijftig volwassen dieren. De voorwaarden zijn dezelfde als nu,
d.w.z. dat de betrokken dieren tijdens het graasseizoen toegang moeten hebben
tot weidegrond en ten minste tweemaal per week tot openluchtruimten
wanneer begrazing niet mogelijk is.

Secundaire
verordeningen, wat
zijn dat?
Meer informatie over de
structuur van de
wetgevende teksten hier.

EINDE VAN DE AFMESTING IN BINNENOMGEVINGEN
De laatste fase van het vetmesten van volwassen runderen die voor de vleesproductie bestemd zijn, mag niet meer
exclusief binnen in gebouwen gebeuren.
BEGRAZING OP VOCHTIGE GROND
Punt 1.6.10 en 1.7.3. van bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848
Net zoals nu het geval is, moeten de dieren permanente toegang hebben tot buitenruimten zodra de klimatologische en
seizoengebonden omstandigheden en de toestand van de bodem het toelaten. Aan de andere kant vermeldt het
reglement dat de omheinde terreinen niet op vochtige of moerasgrond mogen worden afgebakend.

SCHADUWRIJKE PLEKKEN IN DE BUITENRUIMTE
Punt 1.6.2 van bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848
Net zoals nu het geval is, is het niet verplicht de dieren in gebouwen te huisvesten als de klimatologische
omstandigheden het toelaten om ze het hele jaar door buiten te laten leven. In ieder geval legt de nieuwe regelgeving
een extra voorwaarde op: de dieren moeten toegang hebben tot beschutte of schaduwrijke plekken om hen te
beschermen tegen de weersomstandigheden.
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AFWIJKINGEN IN GEVAL VAN RAMPZALIGE OMSTANDIGHEDEN
Artikel 22 van Verordening (EU) 2018/848 en Artikels 28 en 29 van Verordening (EU) 2021/1698
Net zoals vandaag al het geval is, kan er toestemming gevraag worden voor het binnenbrengen van niet
biologische dieren in geval van hoge dierensterfte of verlies van voederproductie als gevolg van situaties die als
rampzalig erkend zijn: ongunstige weersomstandigheden, dierziekten, milieuongevallen, natuurrampen of andere

rampzalige gebeurtenissen (brand, enz.).
De nieuwe Verordening gaat nog verder en stelt nieuwe afwijkingsmogelijkheden voor:
Als de productie-eenheid van de dieren getroffen is (aardbeving, brand, overstroming ...),
kunnen de verplichtingen voor begrazing op biologische terreinen, de bezettingsdichtheid in de
gebouwen en de minimale oppervlakte van de binnen- en buitenruimte worden aangepast.
Als de diervoederproductie getroffen is door bepaalde extreme klimatologische gebeurtenissen
(droogte, ernstige overstroming ...), is het steeds mogelijk om niet-biologische voeders te gebruiken
met een afwijking. En dat is niet alles: het percentage droge stof (ruwvoer, verse of gedroogde
voedergewassen of kuilvoer) in het dagrantsoen mag worden verminderd, op voorwaarde dat de
nutritionele behoeften van de dieren worden gerespecteerd.

REINIGINGS- EN ONTSMETTINGPRODUCTEN
Artikel 24.1 (e) van Verordening (EU) 2018/848, Artikels 5(1) en 12 van Verordening (EU) 2021/1165

Uiterlijk in 2024 zal in Bijlage IV, Deel A, bij de Verordening (EU) 2021/1165 een lijst worden vastgesteld van toegelaten
producten voor het reinigen en ontsmetten van gebouwen en voorzieningen die voor dierlijke productie worden
gebruikt. In afwachting daarvan mogen de in Bijlage VII.1 van Verordening (EU) 889/2008 genoemde stoffen nog tot 31
december 2023 worden gebruikt, maar de in Deel D van Bijlage IV van Verordening (EU)2021/1165 genoemde
producten mogen niet als biociden/ontsmettingsmiddelen worden gebruikt, maar alleen als schoonmaakmiddelen.

Informatieblad opgesteld door

in samenwerking met
www.certisys.eu – info@certisys.eu – 09/ 245 82 36

