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De nieuwe regelgevingsvoorschriften voor de pluimveehouderij zijn bekendgemaakt in de nieuwe basisverordening (EU) 2018/848 en de twee 
bijkomende aktes: Verordening (EU) 2020/464 en Verordening (EU) 2021/1698 en Verordening (EU) 2021/1165 (lijst van producten en stoffen 
die in levensmiddelen mogen worden gebruikt in Bijlage III, gebruiksvoorwaarden voor reinigings- en ontsmettingsmiddelen). 
Binnenkort zullen nog enkele aanvullende voorschriften worden bekendgemaakt, waaronder de lijsten van additieven en grondstoffen voor niet-
biologische diervoeders. Dit informatiefiche bevat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige biologische reglementering en zal 
worden bijgewerkt met de meest recente vereisten. Bij de opstelling van deze fiche is rekening gehouden met de specifieke regelgeving van het 
Vlaamse Gewest. Voor meer informatie over de regels die in het Waalse Gewest van toepassing zijn, kunt u de Franse versie van dit 
informatieblad raadplegen. 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van dit informatieblad zijn in het geel aangeduid 
 

Oorsprong van de dieren 

 NIET-BIOLOGISCHE KUIKENS JONGER DAN 3 DAGEN 
 

Punt 1.3.4.3 van Bijlage II deel II en artikel 53.1 van Verordening (EU) 2018/848 
Het zal nog steeds mogelijk zijn niet-biologische kuikens van minder dan drie dagen oud aan te kopen voor de 
samenstelling en vernieuwing van een pluimveebeslag, maar deze afwijking zou op 31 december 2036 moeten 

aflopen. 

Voeding 

 NAAR EEN GROTERE VOEDSELAUTONOMIE 
 

Punt 1.9.4.2 van Bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848 
Het aandeel van het voeder dat van het landbouwbedrijf zelf afkomstig is of, als dat niet mogelijk is, in het kader van 
regionale samenwerking wordt geproduceerd, wordt verhoogd naar 30% in plaats van 20%. 

 

 NIET-BIOLOGISCHE EIWITHOUDENDE DIERVOEDERS: ALLEEN VOOR JONG PLUIMVEE 
 

Bijlage II deel II Punt 1.9.4.2.c.III et artikel 53.4 van Verordening (EU) 2018/848 
Het zal nog steeds mogelijk zijn niet-biologische eiwithoudende diervoeders te gebruiken tot een maximum van 5% in het 
rantsoen per periode van 12 maanden, op voorwaarde dat zij niet in biologische vorm beschikbaar zijn, en dat zij worden 
bereid zonder chemische oplosmiddelen zoals thans het geval is. Ze mogen echter alleen worden gebruikt voor de 
voedering van jong pluimvee. Deze afwijking zou echter op 31 december 2026 moeten aflopen, na een beoordeling door 
de Europese Commissie in 2026. 

EINDE VAN DE TOELATING VAN DE NIET-BIOLOGISCHE JONGE HENNEN 

Niet-biologisch gehouden jonge hennen van minder dan 18 weken, die alleen voldoen aan de regels 
inzake voeding en ziektebestrijding van de biologische landbouw (Hoofdstuk (D) 1.3.2.b van Titel IV in de 
huidige reglementering), mogen niet langer worden gebruikt. Het houden van jonge hennen die ouder zijn 
dan 3 dagen, moet derhalve in overeenstemming zijn met het biolastenboek en met name met de 
voorschriften m.b.t. de huisvesting en de bezettingsdichtheid in binnen- en buitenruimten. 

 

http://www.certisys.eu/
mailto:info@certisys.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848&qid=1632394839637&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0464&qid=1632394429824&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1698&qid=1648648953519&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1165&qid=1648649011275&from=FR
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 MINDER VOEDING VAN BUITENAF IN OMSCHAKELING 
 

Punt 1.4.3.1 Bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848 
 Het percentage voeder in het tweede omschakelingsjaar (C2) dat niet van het landbouwbedrijf 

afkomstig is, wordt verlaagd tot maximaal 25% in plaats van de huidige 30%. 
 De cumulatie van extern voeder in het tweede omschakelingsjaar en zelf geproduceerd voeder in het 

eerste omschakelingsjaar (meerjarige voedergewassen, eiwithoudende gewassen) mag niet meer dan 25% 
bedragen, tegenover 30% onder de huidige verordening. 

 Zelf geproduceerd voeder in het tweede omschakelingsjaar mag nog steeds tot 100% van het rantsoen 
uitmaken. 
 

 GEBREK AAN VOEDER IN DE UITLOOP 
 

Bijlage II deel II Punt 1.9.4.4.I) van Verordening (EU) 2018/848 
Wanneer in de uitloop geen voeder meer beschikbaar is (sneeuw, dorheid, enz.), moet aan de dieren ruwvoer worden 
gegeven. 
 

Pluimveestallen 

 ZITSTOKKEN EN/OF VERHOOGDE ZITNIVEAUS 
 

Artikel 15.5 et Bijlage I deel IV van Verordening (EU) 2020/464 
Dit type voorziening moet niet alleen beschikbaar zijn voor leghennen, maar ook voor alle pluimvee vanaf jonge leeftijd, 
met uitzondering van eenden en ganzen. De afmetingen zijn vastgelegd in de Verordening (EU) 2020/464. 
 

 PLUIMVEESTALLEN MET ETAGESYSTEEM 
 

Artikel 15.4 van Verordening (EU) 2020/464 
Pluimveestallen met meerdere verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor pluimvee van de soort Gallus gallus, 
met uitzondering van mestpluimvee: d.w.z. voor broedvogels van de soort Gallus gallus, leghennen, jonge hennen 
voor de toekomstige eierproductie, jonge hennen als toekomstige ouderdieren en leghanen van legrassen. 
De voorschriften voorzien dat er niet meer dan 3 niveaus mogen zijn, met inbegrip van de begane grond, en dat de 
verschillende verdiepingen en openluchtruimten voor alle vogels gemakkelijk toegankelijk moeten zijn. 

 

 BEZETTINGSDICHTHEID IN DE GEBOUWEN 
Bijlage I deel IV van Verordening (EU) 2020/464 
De minimumoppervlakten per vogel in gebouwen en op buitenterreinen zijn nog steeds vastgesteld. Er zijn enkele kleine 
wijzigingen te noteren: 

 
 Er zijn categorieën pluimvee toegevoegd (jonge hennen en leghanen van legrassen, broedvogels, 

kapoenen en poulardes). 
 Voor slachtpluimvee: er zal niet langer rekening worden gehouden met het aantal dieren per m², zoals nu het 

geval is, voor de maximale bezettingsdichtheid in gebouwen, maar alleen met het levend gewicht per m² (21 
kg/m²). Evenzo zal voor mobiele pluimveestallen de maximaaldichtheid 30 kg levend gewicht/m² bedragen in 
plaats van 16 dieren/m². 
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mailto:info@certisys.eu


                                                                                                                Pluimvee – Maart 2021 – De nieuwe Europese verordening 2022 – PU5022 NL  

Blad 3 / 5 
 

                                                      Informatieblad opgesteld door     in samenwerking met  

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

 

 

 

 OPENINGEN 
 

RE 2020/464 
 Geen enkele belemmering mag de toegang tot de openingen verhinderen, hoger gelegen openingen 

moeten voorzien zijn van een loopplank. - Artikel 15.1.c en e.  
 De afmetingen van de openingen die naar buiten leiden zijn ongewijzigd ten opzichte van de huidige 

voorschriften, maar de berekening zal voortaan worden gebaseerd op de minimumoppervlakte van het gebouw 
- Bijlage I deel IV. 

 DE HOKKEN MOGEN NIET WORDEN GEBOUWD OP VOCHTIGE GROND OP MOERASGROND 
Punt 1.6.10 Bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848 

 TOEGANG TOT DE OPENLUCHT 
Punt 1.9.4.4.E Bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848 
Zoals thans het geval is, moet pluimvee gedurende ten minste 1/3 van zijn leven toegang hebben tot een 
openluchtruimte. Bovendien moet pluimvee van jongs af aan onafgebroken toegang hebben tot de open lucht, indien dat 
praktisch haalbaar is. Er wordt nagedacht over een definitie van "jonge leeftijd". 
Concreet betekent dit dat jonge hennen tussen hun aankomst op het bedrijf en hun vertrek naar de legstallen gedurende 

ten minste 6 weken toegang moeten hebben tot uitlopen, en dat de hennen uiterlijk op 25 weken toegang moeten 
hebben tot uitlopen. 

COMPARTIMENTERING VAN DE GEBOUWEN 
Artikel 15.3 van Verordening (EU) 2020/464 

 TYPE SCHEIDING 
Er zijn nieuwe voorschriften ingevoerd voor de compartimentering van gebouwen voor de huisvesting van 
verschillende koppels die niet met elkaar mogen worden vermengd. De voorschriften verschillen 
naargelang van het soort pluimvee: 

 Voor het pluimvee bestemd voor mestdoeleinden buiten van de soort Gallus gallus: De 
tussenschotten moeten van vloer tot dak volledig dicht zijn en een volledige fysieke scheiding 
van de compartimenten waarborgen. 

 Voor de broedvogels van de soort Gallus gallus, leghennen, jonge hennen, leghanen van legrassen en 
slachtpluimvee: De compartimenten moeten worden gescheiden door dichte of halfdichte 
tussenschotten, netten of gaas. 

In het geval van gebouwen die opgedeeld zijn in compartimenten waarin meer dan één koppel is 
gehuisvest, zullen de openluchtruimten van elkaar gescheiden moeten zijn om vermenging van dieren te 
voorkomen. 

 MAX. AANTAL DIEREN/COMPARTIMENT 
De drempelwaarden blijven dezelfde, maar op het niveau van het compartiment (in plaats van de hele 
pluimveestal). Voorts zijn enkele categorieën pluimvee toegevoegd (in het groen). 

Slachtpluimvee 4 800 
Leghennen 3 000 
Broedvogels (Gallus gallus) 3 000 
Poulardes* 4 000 
Jonge hennen 10 0000 

 
*Poularde: vrouwelijke Gallus die bestemd is voor de vleesproductie en geslacht wordt als ze ten minste 120 dagen oud is.  
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 REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPRODUCTEN 
Artikel 24.1 (e) van Verordening (EU) 2018/848, Artikel 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. 

Openluchtruimten  

 SCHRAPPING VAN DE VERKORTE OMSCHAKELING IN 6 MAANDEN VOOR UITLOPEN EN 

OPENLUCHTRUIMTEN 
 

Punt 1.7.5.b Bijlage II deel I van Verordening (EU) 2018/848 

Het zal nog steeds mogelijk zijn grond in slechts één jaar om te zetten, maar de nieuwe verordening voorziet niet langer in 
een omzetting in 6 maanden. 
 

 PLUIMVEE DAT VOLLEDIG IN OPEN LUCHT WORDT GEHOUDEN, MOET BESCHIKKEN OVER 

BESCHUTTING 
 

Punt 1.6.2 Bijlage II deel II van Verordening (EU) 2018/848 
Zoals nu reeds het geval is, zullen gebouwen niet verplicht zijn als de klimatologische omstandigheden het toelaten, maar 
er is een verduidelijking toegevoegd: de dieren moeten in dat geval toegang hebben tot beschutte of schaduwrijke 
plekken. 
 

 INRICHTING VAN OPENLUCHTRUIMTEN 
Artikel 16 van Verordening (EU) 2020/464 

 De openluchtruimten moeten bedekt zijn met een gevarieerde begroeiing, bomen en struiken, 
gespreid over de hele open ruimte, zodat de dieren de gehele openluchtruimte gelijkmatig benutten. 

 De openluchtruimte mag zich niet verder uitstrekken dan 150 meter van de dichtstbij gelegen opening 
van de pluimveestal. Een afstand van 350 meter is aanvaardbaar indien het gebied beschikt over een 
voldoende aantal plekken die beschutting bieden tegen slecht weer en roofdieren, verdeeld op regelmatige 
afstanden (minimaal 4 beschutte plekken/ha). 

 Voor ganzen is de aanwezigheid van gras noodzakelijk om aan hun voedingsbehoeften te voldoen. 
 Waterpluimvee moet in alle omstandigheden toegang hebben tot water om hun kop in onder te 

dompelen en hun veren te reinigen (ook in gebouwen als zij tijdelijk opgesloten zijn). Punt 1.9.4.4.k Deel II 
Bijlage II van de Verordening (EU) 2018/848 

OPGELET!!!! DIERENWELZIJN 
Punt 1.9.4.3 et 1.7.8 Bijlage II deel II van Verordening RE 2018/848 
Er wordt duidelijk gesteld dat het plukken van levend pluimvee verboden is. Het inkorten van de snavels is alleen 
mogelijk bij wijze van afwijking indien dit gebeurt tijdens de eerste drie levensdagen. 
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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) 2020/1698 
Net als nu zal het bij wijze van afwijking mogelijk zijn niet-biologische dieren te gebruiken in geval van hoge 
diersterfte of verlies van voederproductie ten gevolge van catastrofale omstandigheden: ongunstige 
weersomstandigheden, dierziekten, milieuongeval, natuurramp of een rampzalige gebeurtenis (brand, enz.). 
De nieuwe Verordening gaat verder en biedt nieuwe mogelijkheden voor afwijkingen: 

 In geval van verlies van voederproductie ten gevolge van bepaalde extreme weersomstandigheden 
(droogte, zware overstromingen...) zal het mogelijk zijn om bij wijze van afwijking niet-biologische 
diervoeders te gebruiken. 

 Wanneer de dierlijke productie-eenheid getroffen is (aardbeving, overstroming, enz.), kan de 
bezettingsdichtheid in de gebouwen en de minimumoppervlakten voor binnen- en buitenruimten 
worden aangepast. 

VERANDA’S  - De nieuwe Verordening omkadert voortaan het gebruik van veranda's. 

 DÉFINITIE  
 

Verordening (EU) 2018/848 
Veranda: een extra, overdekte, niet-geïsoleerde buitenruimte van een pluimveestal met aan de 
langste zijde gewoonlijk een afsluiting van metaaldraad of metaalgaas, met een buitenklimaat, met natuurlijke 
en, waar nodig, kunstmatige verlichting en met een van strooisel voorziene vloer. 

 EEN OPENLUCHTRUIMTE ? 
 

 Veranda’s mogen niet als openluchtruimten worden beschouwd. Deze wordt 
bijgevolg niet in aanmerking genomen bij de berekening van de minimale bezettingsdichtheid 
en minimale buitenruimten - Punt 1.6.5 Bijlage II Deel II van de Verordening (EU) 2018/848. 

 De oppervlakte van de veranda wordt evenmin in aanmerking genomen bij de berekening van 
de bezettingsdichtheden en de minimale binnenruimten, tenzij de ruimte voldoet aan de 
criteria voor binnenhouderij: de ruimte in kwestie is 24 uur per dag toegankelijk, voldoet aan 
de eisen inzake dierenwelzijn (gedefinieerd in punten 1.6.1 en 1.6.3 van bijlage II deel II van de 
Verordening (EU) 2018/848) en is zodanig overdekt en geïsoleerd dat er andere 
omstandigheden heersen dan in het buitenklimaat - Artikel 15.2.c van de Verordening (EU) 
2020/464. 

 Voor het slachtpluimvee mag de oppervlakte van de veranda niet worden meegerekend in de 
totale bruikbare oppervlakte van de gebouwen (maximum 1.600 m²) - Artikel 15.2.d van de 
Verordening (EU) 2020/464. 

 AFMETINGEN VAN DE OPENINGEN 
 

Artikel 15.2.b van Verordening (EU) 2020/464 
De openingen naar de veranda hebben samen minstens de volgende lengte: 

 Tussen het gebouw en de veranda: 2 m voor 100 m² minimumoppervlakte van de 
binnenruimte 

 Tussen de veranda en de openluchtruimte: 4 m voor 100 m² minimumoppervlakte van de 
binnenruimte 
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