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Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – Uitloop en biologische huisvesting (voorschrift 5d)

TOELICHTING WEGING BIJ AFWIJKINGEN
Bij alle voorschriften is aangegeven welke weging(en) bij dat voorschrift van toepassing zijn als er niet (helemaal) aan voldaan wordt.
Elke weging levert een aantal punten op. Deze staan in onderstaande tabel:
Weging

Beoordeling

Weging (punten)

Voldoet (A)

Staat voor de situatie dat een bedrijf volledig aan een bepaald voorschrift voldoet.

20

B

De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor
de volgende controle
Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als C beoordeeld

15

C

De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: geen direct herstel
noodzakelijk, wel kan gevraagd worden een verbeterplan in te dienen binnen een door de CI vast te stellen periode.
Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als D beoordeeld

5

D

De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, Consequentie: alvorens een IKB certificaat
kan worden afgegeven dient de geconstateerde tekortkoming hersteld te zijn. Dit kan zowel administratief als via een herstelcontrole door de CI aangetoond
worden.
Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als KO beoordeeld

KO

De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen,
Consequentie: schorsing IKB certificaat voor een periode van maximaal
6 maanden. Schorsing wordt opgeheven zodra herstel tekortkomingen is aangetoond. Indien geen herstel mogelijk of toegestaan is, dan kan schorsing niet eerder
opgeheven worden.

-20

Een IKB-certificaat wordt alleen afgegeven als:
a. het behaalde aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal en
b. tekortkomingen met de weging D zijn hersteld en
c. geen tekortkomingen met de weging KO zijn aangetroffen.
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Toelichting weging bij afwijkingen
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Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – Uitloop en biologische huisvesting (voorschrift 5d)

BIJLAGE 1.2G: AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - SCHARREL, UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING
nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

G1.

ALGEMEEN

G1.1

Alle stallen van het bedrijf
waarin leghennen gehouden
worden beschikken over een
geldig stalmeetrapport.

Een daartoe erkende instantie kan de inrichting
en afmetingen van een stal opmeten en
vastleggen in een zogenaamd stalmeetrapport.
In dit stalmeetrapport wordt ook vastgelegd
wat het maximaal aantal hennen is dat in
de stal kan worden gehuisvest. Onder een
geldig stalmeetrapport wordt verstaan een
stalmeetrapport dat is uitgegeven voor de
inrichting/omvang van de stal zoals deze is op
het moment van de IKB-controle en dat alle
inrichtingseisen omvat zoals opgenomen in
paragraaf 3 van de aanvullende voorschriften
voor scharrelhuisvesting. Voor bedrijven met
vrije uitloop en biologische huisvesting gelden
daarnaast ook de eisen uit paragraaf 3 van
de aanvullende voorschriften voor uitloop
en biologische huisvesting. Binnen de IKB
voorschrifften worden stalmeetrapporten
opgesteld door een erkende CI. NCAE
stalmeetrapporten omvatten alleen de
wettelijke inrichtingseisen. Dat houdt in dat bij
bedrijven met een geldig NCAE stalmeetrapport
op sommige inrichtingseisen toch een
aanvullende controle moet plaatsvinden. Voor
biologische bedrijven is om dezelfde reden een
SKAL stalcertificaat niet voldoende.

geen geldig stal
meetrapport

G1.2

Totaal aantal aanwezige
hennen is niet hoger dan op
basis van stalmeetrapport
(norm 1.1) toegestaan.

Aantoonbaar maken via stalmeetrapport en
andere documentatie (afleverbewijzen hennen).
Peilmoment is dag van opzet van de leghennen.

bij opzet meer
hennen dan
op grond stal
meetrapport
toegestaan

G2.

VOEDSELVEILIGHEID

G2.1

Alle leghennen zijn geënt
tegen S.E.

Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – uitloop en biologische huisvesting
Aanvullende voorschriften IKB Ei voor legeindbedrijven - scharrel, uitloop en biologische huisvesting

NVT

Niet
Gecontroleerd

Weging B
(15 punt)

Weging C
(5 punt)

Weging D
Weging KO
(- 20 punt plus
(schorsing)
herstel voor
afgifte certificaat)

niet alle koppels
geent tegen S.E.
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Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – Uitloop en biologische huisvesting (voorschrift 5d)

nr

Voorschrift

G3.

INRICHTING/DIERENWELZIJN

G3.1.1

Leghennen in scharrel of vrije
uitloop huisvesting hebben
ieder ten minste de beschikking
over een bruikbaar oppervlakte
van 1 m2 per 9 leghennen, is
gelijk aan 1111 cm2 per leghen.
Per m2 vloeroppervlak is de
bezettingsdichtheid maximaal
18 leghennen.

Interpretatie voorschrift

NVT

Tot het bruikbare oppervlak wordt al het
oppervlak gerekend dat ten minste 30 cm
breed is, een helling van ten hoogste 8 graden
heeft en waarboven een vrije ruimte van ten
minste 45 cm aanwezig is. De oppervlakte van
legnesten en elementen die als zitstok worden
aangemerkt worden niet tot het bruikbaar
oppervlak gerekend. Er mogen maximaal
3 niveaus tot het bruikbaar oppervlak gerekend
worden. De oppervlakten die tot bruikbaar
oppervlakte worden gerekend bieden steun aan
alle naar voren gerichte tenen van beide poten
van de leghen. Door het systeem bepaalde
bruikbare oppervlakten zoals b.v. afdekplaten
van eiertransportbanden kunnen alleen
maar worden bijgerekend bij de bruikbare
oppervlakte, als zij de kippen een zekere
houvast bieden, goed begaanbaar en slipvrij
zijn. D.w.z. onmiddellijk aansluitende niet
geperforeerde oppervlakten kunnen, gemeten
vanaf de buitenste rand van het mestband,
onder volgende voorwaarden worden
meegerekend:
–– tot een breedte van maximaal 20 cm,
–– bij een hoogteverschil van maximaal 15
cm tot aan de onmiddellijk aansluitende
geperforeerde oppervlakte,
–– als gewaarborgd is (b.v. door een zachte
afschuining van de oppervlakte naar de
mestband) dat de mest ook op de mestband
beland en het hoogteverschil zo is gevormd
dat de kippen niet in de spleet kunnen
verstrikt raken.
Een wintergarten mag tot het bruikbare
oppervlak worden gerekend indien de ruimte
toegankelijk is voor de leghennen en de
toegangen tot de ruimte ten minste 35 cm hoog
en 40 cm breed zijn, verdeeld aangebracht
zijn over de gehele lengte van de stal en een
gezamenlijke breedte hebben van ten minste
2m per 1000 leghennen.
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Niet Gecontrol.
NG: indien
geldig
stalmeetrapport

Versie: 4.0

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO
niet voldaan
aan wettelijke
bezettings
dichtheid
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Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – Uitloop en biologische huisvesting (voorschrift 5d)

nr
 G3.1.2

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

NVT

Bij scharrel of vrije uitloop
huisvesting worden per
stalcompartiment maximaal
6000 leghennen gehouden.

Deze eis is ook van toepassing in de
Wintergarten.

NVT: Biologische
bedrijven.

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

geen compartimentering

G3.2

In huisvestingssystemen met
meerdere niveaus bedraagt de
hoogte tussen de niveaus ten
minste 45 cm.

NVT: geen
meerdere
niveaus

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.3

Komen uitwerpselen niet
op de voor de leghennen
toegankelijke lagere niveaus
terecht.

NVT: geen
meerdere
niveaus

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.1

Zijn de voersystemen
gelijkmatig over de ruimte
verdeeld.

NVT: geen
meerdere
niveaus

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.2

De voervoorziening bestaat uit
een rechte voerbak met ten
minste 10 cm bereikbare ruimte
per hen.

NVT: ronde
voerbak

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.3

De voervoorziening bestaat
uit een ronde voerbak met ten
minste 4 cm bereikbare ruimte
per hen.

NVT: rechte
voerbak

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.4

Zijn de watersystemen
gelijkmatig over de ruimte
verdeeld.

NVT: geen
meerdere
niveaus

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.5

Een ronde continu werkende
watervoorziening bevat
tenminste 1 cm bereikbare
ruimte per hen.

NVT: geen
ronde water
voorziening

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.6

De continu werkende
watervoorziening bestaat uit
(ten minste) één werkende
drinknippel per 10 hennen.

NVT:
drinkwater
bakjes

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.4.7

De continu werkende
watervoorziening bestaat
uit (ten minste) één
drinkwaterbakje per
10 hennen.

NVT:
drinknippels

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

G3.4.8

Via nippels of drinkwaterbakjes
zijn er per leghen ten minste
twee nippels of bakjes
bereikbaar.

G3.5.1

Bij niet-biologische systemen
zijn de zitstokken ten minste
15 cm lang per leghen.

Zitstok: horizontaal aangebrachte stok of lat
van hout, metaal of kunststof zonder scherpe
randen waar de legkip op kan zitten of rusten,
in ieder geval niet bestaande uit draadgaas.

G3.5.2

Zitstokken bevinden zich niet
boven het strooisel.

strooisel: houtkrullen, stro, gehakseld stro,
turf, zand of ander materiaal met een losse
structuur dat legkippen in staat stelt aan hun
ethologische behoeften te voldoen.

G3.5.3

In stallen waar hennen niet
kunnen overnachten op
verhoogde zitstokken, moeten
de zitstokken ten minste
25 cm boven het mestrooster
aangebracht worden.

Verhoogd = ruimte tussen vloer en zitstokken is
tenminste 25 cm.

G3.5.4

NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

De horizontale afstand tussen
de zitstokken bedraagt
tenminste 30 cm.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.5.5

De afstand tussen zitstok en
wand is tenminste 20 cm.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.5.6

De hoogte tussen twee
zitstokken, of zitstok en
plafond is ten minste 20 cm
indien de zitstokken zonder
aanvliegen te bereiken zijn.

NVT: niet zonder
aanvliegen te
bereiken

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.5.7

De hoogte tussen twee
zitstokken, of zitstok en
plafond is tenminste 40 cm
indien de zitstokken met
aanvliegen bereikt moeten
worden.

NVT: zonder
aanvliegen te
bereiken

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.5.8

Zitstokken zijn zodanig
uitgevoerd dat problemen aan
de poten van de leghennen
zoveel mogelijk worden
voorkomen.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NVT: biologisch

NVT: kunnen
wel overnachten
op verhoogde
zitstokken

Er zitten geen spleten in de zitstokken.
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

G3.5.9

Geïntegreerde zitstokken op de
beun zijn tenminste 2 cm hoog.

Indien vloerelementen, bijvoorbeeld latten
die op de draadgaasvloeren worden geplaatst,
op grond van hun materiaal geschikt zijn als
zitstokken, maken deze tot maximaal 50% van
het zitstokken aandeel uit.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.5.10

Ten minste 50% van de in de
stal aanwezige zitstokken dient
verhoogd te zijn aangebracht.

Verhoogd = ruimte tussen vloer en zitstokken is
tenminste 25 cm.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.6.1

Leghennen hebben ieder ten
minste de beschikking over
een met strooisel bedekt
oppervlakte van 250 cm2 per
leghen.

In ieder geval is een derde deel van het
grondoppervlak van de stal met strooisel bedekt
(scharrelruimte). Strooisel: houtkrullen, stro,
gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal
met een losse structuur dat leghennen in
staat stelt aan hun ethologische behoeften te
voldoen.

G3.6.2

De leghennen hebben te
allen tijde toegang tot de
scharrelruimte.

Kortdurende afsluitingen in de gewenningsfase
(max 3 weken na datum opzet) zijn toegestaan.
Stalinrichtingen met automatisch afsluitbare
scharrelruimte moeten door de pluimveehouder
ten laatste na de gewenningsfase worden
verzegeld. De verzegeling is zodanig, dat
automatisch afsluiten van de inrichting niet
meer mogelijk is.

G3.6.3

De scharrelruimte is minimaal
2 meter hoog.

Gemeten op enig punt in de stal.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.7.1

Leghennen hebben tenminste
de beschikking over één legnest
per 7 leghennen dan wel een
gemeenschappelijk nest van
1m2 per 120 leghennen.

Nest: afgescheiden ruimte voor een individuele
legkip of een groep legkippen die geschikt
is voor het leggen van eieren en waarin
een legkip niet in contact kan komen met
bodembestanddelen die bestaan uit draadgaas.
Individuele legnesten zijn tenminste 35 x 25
cm groot. gemeenschappelijke legnesten zijn
minimaal 30 cm diep.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.7.2

De nestbodem is gemaakt van
vervormbaar materiaal.

Nestbodem minimaal 0,5 cm hoog. Geen
draadgaasbodem.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking
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NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

strooisel voldoet
niet aan alle
eisen

Weging D

Weging KO

te weinig
strooisel
oppervlak per
leghen

geen
onbeperkte
toegang tot
scharrelruimte
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

G3.7.3

Het nest is afgesloten.

Op zodanige wijze dat de hen het nest wel in
en uit kan maar dat hennen die zich buiten het
nest bevinden niet het nest in kunnen kijken.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.1

Inval van daglicht is verplicht.
De stallen dienen te zijn
voorzien van lichtopeningen.
Totaal oppervlak van deze
openingen komt overeen
met tenminste 3% van het
grondoppervlak.

Voor stallen die voor 13 maart 2002 in gebruik
genomen zijn kan hiervoor een vrijstelling
gegeven worden mits aangetoond wordt dat
het bouwkundig niet mogelijk is lichtopeningen
aan te brengen.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.2

Bij natuurlijke verlichting:
De lichtopeningen zorgen
voor een gelijkmatige
verdeling van het licht in het
activiteitengedeelte van de stal.

Activiteiten gedeelte: gedeelte waar zich de
nesten en zitstokken niet bevinden.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.3

Bij natuurlijke verlichting: In
het donkere deel van de stal
zijn legnesten, zitstokken en
rustzones aangebracht.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.4

Bij natuurlijke verlichting:
Indien gebruik wordt
gemaakt van zijvensters als
lichtopeningen, is de diepte
van de ruimte maximaal
12 meter.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.5

Bij natuurlijke verlichting:
Direct zonlicht in de stal wordt
vermeden.

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

G3.8.6

Tijdelijk afdekken van de
lichtopeningen is toegestaan
mits een attest van de
dierenarts aanwezig is.

G3.8.7

Bij kunstmatige verlichting
bedraagt de lichtperiode ten
hoogste 16 uur per dag.

bv in geval van verenpikkerij. Tijdelijk afdekken
geldt voor specifiek koppel en legronde. Bij
volgend koppel dient afdekking lichtopeningen
verwijderd te zijn
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NVT

lichtopeningen
niet afgedekt

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

geen attest
aanwezig

lichtperiode >
16 uur per dag
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

G3.8.8

De lichtsterkte tijdens de
lichtperiode bij kunstmatige
verlichting is zodanig dat
op elke plek in de stal op
ooghoogte van de leghennen
20 lux gemeten kan worden
met een luxmeter.

De lichtsterkte is zodanig dat leghennen elkaar
duidelijk kunnen zien, dat zij hun omgeving
visueel kunnen verkennen en dat zij hun
gebruikelijke activiteiten kunnen ontplooien.

lichtsterkte <
20 lux

G3.8.9

Bij kunstmatige verlichting:
Per 24 uur is er tenminste een
ononderbroken duisterperiode
van 8 uur per dag.

Bij de vermindering van kunstlicht wordt een
periode van halfduister in acht genomen om
de leghennen de gelegenheid te geven zonder
verwondingen op stok te gaan. Controle via
lichtschema/

duisterperiode
niet
ononderbroken
of < 8 uur.

G3.8.10

De lichtsterkte tijdens de
duisterperiode bij kunstmatige
verlichting is zodanig dat
op elke plek in de stal op
ooghoogte van de leghennen
maximaal 0,5 lux gemeten kan
worden met een luxmeter.

0,5 lux: er zijn geen kleuren meer te
onderscheiden.

lichtsterkte >
0,5 lux

G3.8.11

Bij kunstmatige verlichting:
Voorafgaand aan de
duisterperiode wordt een
schemerperiode in acht
genomen.
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NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

geen
schemerperiode
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BIJLAGE 1.2H: AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN IKB EI VOOR LEGEINDBEDRIJVEN - VRIJE UITLOOP EN BIOLOGISCHE HUISVESTING
nr

Voorschrift

H1.

ALGEMEEN

H1.1

De afmetingen van de uitloop
zijn vastgelegd in de IKBbedrijfsadministratie.

H2.

VOEDSELVEILIGHEID

H2.1

Indien er een besmetting van
S.E. of S.T. of is vastgesteld bij
de leghennen zijn grazers die
toegang hebben tot het terrein
voor vrije uitloop onderzocht
op S.E. en S.T.

H2.2

Zolang de grazers besmet zijn
met S.E. of S.T.hebben ze geen
toegang tot het terrein voor
vrije uitloop.

H2.3

De ondernemer voert
voor plaatsvinden van de
erkenningscontrole een
risicoanalyse betreffende
mogelijke risico’s van
contaminatie met dioxine/PCB
uit, om de contaminatie tot het
minimum te beperken.

Interpretatie voorschrift

NVT

Niet
Gecontroleerd

Weging B
(15 punt)

Weging C
(5 punt)

De afmetingen van de uitloop dienen op de
plattegrond van het perceel aangegeven te zijn.
(voorschrift xx).

Dit onderzoek naar S.E. / S.T. bij grazers vindt
plaats voorafgaand aan de opzet van een nieuw
koppel leghennen.

Bij elke verbouwing of veranderingen in relatie
tot de uitloop wordt de risicoanalyse opnieuw
uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse kan gebruik gemaakt worden van
een formulier ‘Risicoanalyse dioxine/PCB voor
legbedrijven met vrije uitloop’. Dit formulier is
te vinden op de website www.ikbei.nl
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Weging D
Weging KO
(- 20 punt plus
(schorsing)
herstel voor
afgifte certificaat)
De afmetingen
van de u
 itloop
zijn niet
beschikbaar
in de bedrijfs
administratie.

NVT: Geen S.E.e /
S.T.t aangetoond
of geen grazers.

grazers niet
of niet tijdig
onderzocht op
S.E. of S.T.

NVT: Geen S.E. /
S.T. aangetoond
of geen grazers.

grazers besmet
en wel toegang
tot uitloop

NVT: geen
erkennings
controle/geen
wijzigingen in
uitloop

Niet uitvoeren
van nieuwe
risicoanalyse na
verbouwing of
veranderingen
in relatie tot
uitloop.

Versie: 5.0

Geen risico
analyse uitgevoerd voor
erkennings
controle.
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nr

Voorschrift

H3.

INRICHTING/DIERENWELZIJN

H3.1.1

Er is een Wintergarten aanwezig.
Wintergarten is een koude
scharrelruimte, die in directe
verbinding staat met de stal en
waar alle dieren gemakkelijk
en onbeperkt toegang tot
hebben, en die voorts overdekt
is en beschikt over een
verharde vloer, mag worden
meegeteld voor het bruikbaar
oppervlak bij de berekening
van de bezettingsdichtheid,
indien de kippen dagelijks
onbeperkt toegang hebben tot
deze ruimte tijdens de gehele
lichtperiode. Indien de koude
scharrelruimte als bruikbaar
oppervlak wordt meegeteld,
dan wordt deze ruimte
eveneens meegenomen bij de
berekening van de stalbreedte.
De koude scharrelruimte moet
duidelijk lichter zijn dan het
stalinterieur en op zodanige
wijze zijn beschermd tegen
weersinvloeden dat deze ook bij
slecht weer kan worden gebruikt
(bijv. door het aanbrengen van
jaloezieën).

H3.1.2

De Wintergarten dient een
oppervlakte te hebben
van minimaal 50% van het
stalvloeroppervlak.

Interpretatie voorschrift

Dit geldt voor stallen gebouwd vanaf 1 januari
2008. Voor bestaande stallen geldt voor
bedrijven die op 1 januari 2008 al deelnamen
aan het IKB Ei schema voor vrije uitloop een
vrijstelling van dit voorschrift Voor bedrijven die
na 1 januari 2008 zijn gaan deelnemen aan IKB
Ei geldt geen vrijstelling.
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NVT

NVT: Bedrijf
valt onder
vrijstelling

Versie: 5.0

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

wel
Wintergarten,
maar voldoet
niet geheel aan
de eisen.

geen
Wintergarten
beschikbaar,
dan geen
afgifte uitloop
certificaat

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

wel
Wintergarten,
maar voldoet
niet geheel aan
de eisen.
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nr

Voorschrift

H3.1.3

Voorzieningen die in de Winter
garten aanwezig zijn (legnesten,
voer, watervoorzieningen) tellen
niet mee bij de bepaling van
de maximale bezetting van de
stal zoals aangegeven in het
stalmeetrapport.

Interpretatie voorschrift
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NVT

Niet Gecontrol.
NG: indien
geldig
stalmeetrapport

Versie: 5.0

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

afwijking
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

NVT

Niet Gecontrol.

H3.2.1

Leghennen in biologische
huisvesting hebben ieder ten
minste de beschikking over
een bruikbaar oppervlak
van 1 m2 per 6 leghennen.
Per m2 vloeroppervlak is de
bezettingsgraad maximaal
12 leghennen.

Tot het bruikbare oppervlak wordt al het
oppervlak gerekend dat ten minste 30 cm
breed is, een helling van ten hoogste 8 graden
heeft en waarboven een vrije ruimte van ten
minste 45 cm aanwezig is. De oppervlakte van
legnesten en elementen die als zitstok worden
aangemerkt worden niet tot het bruikbaar
oppervlak gerekend. Er mogen maximaal 3
niveaus tot het bruikbaar oppervlak gerekend
worden. De oppervlakten die tot bruikbaar
oppervlakte worden gerekend bieden steun aan
alle naar voren gerichte tenen van beide poten
van de leghen. Door het systeem bepaalde
bruikbare oppervlakten zoals b.v. afdekplaten
van eiertransportbanden kunnen alleen
maar worden bijgerekend bij de bruikbare
oppervlakte, als zij de kippen een zekere
houvast bieden, goed begaanbaar en slipvrij
zijn. D.w.z. onmiddellijk aansluitende niet
geperforeerde oppervlakten kunnen, gemeten
vanaf de buitenste rand van het mestband,
onder volgende voorwaarden worden
meegerekend:
–– tot een breedte van maximaal 20 cm,
–– bij een hoogteverschil van maximaal 15
cm tot aan de onmiddellijk aansluitende
geperforeerde oppervlakte,
als gewaarborgd is (b.v. door een zachte
afschuining van de oppervlakte naar de
mestband) dat de mest ook op de mestband
beland en het hoogteverschil zo is gevormd dat
de kippen niet in de spleet kunnen verstrikt
raken. Een wintergarten mag tot het bruikbare
oppervlak worden gerekend indien de ruimte
toegankelijk is voor de leghennen en de
toegangen tot de ruimte ten minste 35 cm hoog
en 40 cm breed zijn, verdeeld aangebracht
zijn over de gehele lengte van de stal en een
gezamenlijke breedte hebben van ten minste
4 m per 1000 leghennen.

NVT: niet
biologisch

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

Aanvullende voorschriften Legeindbedrijven – uitloop en biologische huisvesting
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Versie: 5.0

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO
niet voldaan
aan wettelijke
bezettings
dichtheid
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nr
 H3.2.2

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

NVT

Bij biologische huisvesting
worden per stalcompartiment
maximaal 3000 leghennen
gehouden.

Deze eis is ook van toepassing in de
Wintergarten.

NVT:
Niet-biologische
bedrijven

H3.7.2

Bij biologische systemen zijn
de zitstokken ten minste 18 cm
lang per leghen.

Zitstok: horizontaal aangebrachte stok of lat
van hout, metaal of kunststof zonder scherpe
randen waar de legkip op kan zitten of rusten,
in ieder geval niet bestaande uit draadgaas.

NVT:
niet biologisch

H3.11.1

De stallen hebben over de
gehele lengte van het gebouw
verdeelde uitloopopeningen
die rechtstreeks toegang geven
tot de ruimte voor vrije uitloop.

Stallen die aan één zijde (in de lengte)
uitloopopeningen hebben, zijn niet breder dan
15 meter. Bij een tweezijdige toegang tot de
uitloop mogen stallen gebouwd vanaf 1 januari
2017 niet breder zijn dan 30 m.

H3.11.2

De uitgangen zijn ten minste
35 cm hoog en 40 cm breed.

H3.11.3

Bij niet-biologische
huisvestingssystemen: hebben
de uitgangen een gezamenlijke
breedte van ten minste 2 meter
per 1000 leghennen.

H3.11.4

Bij biologische systemen
hebben de uitloopopeningen
in totaal tenminste een
lengte van 4 meter per 100 m2
staloppervlak

H3.12.1

Er worden niet meer dan
2500 hennen per hectare vrije
uitloop gehouden.

H3.12.2

Er is een uitloopruimte die
ten minste zo diep is als de
totale lengte van de in de
betreffende wand beschikbare
uitloopopeningen (2 m per
1000 leghennen), ongeacht
of er een ander gebouw
tegenover deze wand staat.

Niet Gecontrol.

Weging C

Weging D

Weging KO
geen compartimentering

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NVT: biologisch

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

NVT:
niet biologisch

NG: indien
geldig
stalmeetrapport

afwijking

Gelijk aan 1 hen per 4m2. Dit geldt zowel voor
biologische als niet-biologische systemen.
Plattegrond van uitloop met oppervlakte dient
aanwezig te zijn (zie voorschrift xx).
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Weging B

meer dan
2500 hennen
per hectare
NG: indien
geldig
stalmeetrapport

Versie: 5.0

afwijking
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

H3.12.3

Indien zich naast de leghennen
tevens grazers op het terrein
voor vrije uitloop bevinden,
wordt voorkomen dat de
grazers zich binnen 10 meter
van de uitloopopeningen
begeven.

NVT: Geen
grazers.

grazers binnen
10 m van uitloop openingen

H3.12.4

Leghennen die in biologische
systemen worden gehouden,
worden volledig (fysiek)
gescheiden van eventueel
aanwezige niet-biologisch
gehouden leghennen

NVT: Geen
biologische en
niet-biologische
leghennen op
één bedrijf.

geen volledige
fysieke
scheiding tussen
biologische en
niet biologische
leghennen

H3.12.5

De uitloop heeft, om
verontreiniging te voorkomen,
een grondoppervlakte
die is afgestemd op de
bezettingsgraad en het
bodemtype.

Aantonen dat de grond van de uitloop niet
overmatig vervuild is met uitwerpselen.

lichte
verontreiniging

zware
verontreiniging

H3.12.6

De uitloop is voorzien van
beschutting tegen slecht weer
en roofdieren, en indien nodig
passende drinkvoorzieningen.

Tegen slecht weer: overkapping. Tegen
roofdieren: schuilmogelijkheid

ontoereikende
schuilmogelijkheden

geen
schuilmogelijk
heden

H3.12.7

De voor de hennen
toegankelijke uitloop in de
openlucht is grotendeels
begroeid en wordt niet
gebruikt voor andere
doeleinden.

Behalve als boomgaard, bosterrein en grasland,
voor zover dit laatste gebruik door de bevoegde
autoriteit is toegestaan.

H3.12.8

De hennen hebben de hele dag
door de beschikking over de
vrije uitloop in de openlucht.

Het bedrijf mag de toegang tijdens de
ochtenduren (tot 10:00 uur) beperken in
overeenstemming met de gebruikelijke
landbouwmethoden, inclusief goede
veehouderij methoden. Tevens in het geval van
veterinaire beperkingen in het kader van het
Gemeenschapsrecht ter bescherming van de
gezondheid van mens en dier.
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NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

niet toegestaan
dubbelgebruik

hennen op dag
controle niet
buiten, maar
uitloop ziet
er wel goed
gebruikt uit.

Versie: 5.0

hennen op
basis journaal
meerdere dagen
binnen
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nr

Voorschrift

Interpretatie voorschrift

NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

H3.12.9

De uitloop mag zich niet verder
uitstrekken dan 150 m van de
dichtstbijgelegen uitgang van
het gebouw.

De uitloop mag zich tot 350 meter van de
dichtstbijgelegen uitgang van het gebouw
uitstrekken, wanneer voldoende schuilplaatsen
gelijkmatig over de uitloopruimte verdeeld zijn,
met een minimum van vier schuilplaatsen per
hectare.

onvoldoende
schuilmogelijkheden

geen
schuilmogelijk
heden

H3.12.10

Dagelijks dient het aantal uren
dat de uitloop beschikbaar was
geregistreerd te worden.

paar omissies in
journaal

grotere omissies
in journaal

H4.

HYGIËNE

H4.1

Er is een afscheiding van het
terrein voor vrije uitloop,
die voorkomt dat de uitloop
toegankelijk is vanaf de
openbare weg.

H4.2

Langs de zijde van de stal
gelegen aan het uitloopterrein
is een droge strook aanwezig
van minimaal 3 meter breed.

Strook minder
breed dan 3 m
en niet droog.

H4.3

Aansluitend aan de droge
strook zoals bedoeld in DV10a
is een strook aanwezig van
minimaal 5 meter diepte met
daarin meerjarige houtige
beplanting ter wering van
wilde watervogels.

Strook minder
dan 5 meter
diep en/of geen
meerjarige
houtige
beplanting.

H4.4

Op het terrein voor vrije
uitloop is geen apparatuur,
afval en machines of andere
verontreiniging aanwezig.

H4.5

De ondernemer zorgt ervoor
en ziet erop toe dat bij het
betreden van het bedrijfserf
vanuit het uitloopsysteem
gebruik gemaakt wordt van
apart schoeisel.

De afscheiding is zodanig dat het terrein voor
vrije uitloop niet toegankelijk is vanaf voor
gebruikers van de openbare weg.

Geen afscheiding
vrije uitloop
terrein en
openbare weg.

Onder andere verontreiniging wordt onder
meer verstaan aanwezigheid van waterpoelen,
kadavers, eieren etc.
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Weging KO

wel apparatuur
etc aanwezig
maar niet risico
vol

apparatuur etc
aanwezig met
risico's voor de
dieren
Geen apart
schoeisel
aanwezig of
procedure blijkt
niet bekend
of wordt niet
nageleefd.
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nr

Voorschrift

H4.6

De ondernemer zorgt ervoor en
ziet erop toe dat voorafgaand
aan het betreden van een stal
en na het verlaten van het
uitloopsysteem de handen
worden gewassen.

H4.7

De ondernemer zorgt er voor
dat het uitloopterrein vanaf
de stal met gaas van tenminste
1 meter hoogte zodanig is
afgerasterd dat pluimvee van
een naburig pluimveebedrijf
het uitloopterrein niet kan
binnentreden.

H4.8

Indien in of langs het
uitloopterrein zich water
bevindt, dient de ondernemer
het uitloopterrein eveneens
hiervan af te rasteren met gaas
van tenminste 1 meter hoogte.

Interpretatie voorschrift

NVT

Niet Gecontrol.

Weging B

Weging C

Weging D

Weging KO

Procedure blijkt
niet bekend
of wordt niet
nageleefd.

Afrastering is alleen verplicht als de kans
bestaat dat er pluimvee van ander bedrijf in de
uitloop kan komen.
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Geen volledige
afrastering en/of
niet steeds 1 m
hoog.

Geen volledige
afrastering en/of
niet steeds 1 m
hoog.
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