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Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe biologische verordening in 

werking. Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende 

veranderingen met betrekking tot de dierlijke productie. 

Alle nieuwe regels zijn beschreven in de nieuwe basisverordening (EU) R2018/848 en de 
uitvoeringsverordeningen R2020/427, R2021/716, R2021/1165, R2020/464, R2019/2164, 
R2020/2146 en R2021/1189, MB 2021, BVR 2021 en de nieuwe AGW die momenteel wordt 
goedgekeurd. 

Dit document zal worden bijgewerkt op basis van de nieuwe beschikbare informatie. Zorg 
ervoor dat u de nieuwste versie hebt. 

Algemene verandering 

Melding van activiteiten:  
Naast de ondertekening van het contract en de kennisgeving van Inscert Partner, vanaf 
01/01/22, is het ook noodzakelijk om een kennisgeving te doen op het platform van de 
bevoegde autoriteiten.  

Voor Vlaanderen is het het E-loket.   

Voor Wallonië staat het op het portaal Wallonie.be in ' Mon espace' waaraan een digitaal 
'meldingsformulier' zal worden gekoppeld.  

Uitzonderlijke aankoop van niet-biologische dieren: 
Alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden en via het verlenen van een afwijking. Einde 
van de geplande afwijkingen in 2036. 

De bevoegde autoriteit zal een databank aanleggen om de beschikbaarheid van biologische 
dieren te kunnen verifieren. Deze databank moet door de exploitant worden gecontroleerd 
alvorens een afwijking aan te vragen. (Artikel 26, lid 2, onder b) R2018/848) 

Mogelijkheid om niet-biologische fokdieren binnen te brengen onder bepaalde voorwaarden 
(het ras wordt bedreigd, ) en via het verlenen van een afwijking. Het is niet meer vereist om 
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een kudde van maximaal 40% nullipaar te hebben. (punt 1.3.4 , deel II, bijlage II bij 
R2018/848) 

Voederen: 
• Spenen 

Ongespeende dieren worden bij gevoed met moedermelk, zo niet biologische melk. Het 
gebruik van alternatieve voeding die synthetische chemische componenten of componenten 
van plantaardige oorsprong (inclusief biologisch) bevatten, is verboden vóór het spenen. (punt 
1.4.1, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

• Percentage feed in conversie 

De opname van voer in conversie vanaf het tweede jaar van conversie (C2) is toegestaan tot 
gemiddeld 25% (voorheen 30%) van de voederformule. (punt 1.4.3, deel II, bijlage II bij 
R2018/848) 

• Percentage regionaliteit 

Op 01/01/2022 stijgt het percentage voer dat regionaal moet zijn naar 30% (in plaats van 20%) 
voor monogastrische (varkens, pluimvee). (punten 1.9.3 en 1.9.4, deel II, bijlage II bij 
R2018/848 en R2020/1693) 

Op 01/01/2024 stijgt het percentage voer dat regionaal moet zijn naar 70% (in plaats van 60%) 
voor herbivoren. (punt 1.9.1, deel II, bijlage II bij R2018/848 en R2020/1693) 

Definitie van regio: 

Voor Vlaanderen = > regio = Europa 

Voor Wallonië = > regio = België + Groothertogdom Luxemburg + Frankrijk (regio's Hauts-
de-France, Normandië, Île-de-France en Grand-Est) + Duitsland (Länder Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland en Baden-Württenberg) + Nederland 
(regio's Zuid-Nederland, West-Nederland en Oost-Nederland). 

• Percentage eiwithoudende diervoeders 

De afwijking van 5% voor niet-biologisch eiwitrijk voer wordt uitgebreid voor biggen met een 
gewicht van minder dan 35 kg en jong pluimvee.  

Voor Vlaanderen en Wallonië geldt dat jong pluimvee = minder dan 18 weken. 

Einde van deze afwijking is gepland voor eind 2026. (punten 1.9.3 en 1.9.4, deel II, bijlage II 
bij R2018/848 en R2020/1693) 

Conversieperiode: 
De mogelijke afwijking voor de verkorting van de omschakelingsperiode van 
openluchtruimten en uitlopen voor varkens- en pluimvee wijzigt van 6 maanden naar 1 jaar. 

Veeteelt: 
Ten minste 50 % van de minimumoppervlakte van de binnenruimtes voor runderen, schapen, 
geiten en paardachtigen is dicht, dat wil zeggen, niet voorzien van een latten- of 
roosterconstructie. (Artikel 4, deel I, hoofdstuk II, R2020/464)  

In het geval dat de boerderij zich op een plaats bevindt waar klimatologische omstandigheden 
dieren in staat stellen om buiten te leven, is binnen huisvesten niet verplicht. De verordening 
bepaalt echter dat dieren toegang moeten hebben tot schuilplaatsen of schaduwrijke gebieden 
om zichzelf te kunnen beschermen tegen slechte weersomstandigheden. (punt 1.6.2, deel II, 
bijlage II bij R2018/848) 

Openluchtruimten: 
• Begrazing op natte bodems 

Toegang tot de open luchtruimte blijft verplicht.  
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Dieren mogen echter niet worden gehouden in hokken op natte of moerassige bodems. (punt 
1.6.10, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

• Beperking van overbegrazing, bodemverdichting, erosie en vervuiling 

Voor Wallonië: de dierbelasting, alle herbivore soorten samen, in verhouding tot het areaal dat 
ten minste eenmaal tijdens het weideseizoen wordt begraasd, mag niet meer dan 6 GVE per 
hectare bedragen. (punt 2.5.5., hoofdstuk 2, bijlage 9 bij de AGW) 

Voor Vlaanderen: voor de biologische melkveehouderij wordt een norm aanbevolen van 
maximaal 10 melkgevende koeien per hectare weiland. (AANBEVELING November 2021 
Minimale beweidingsoppervlakte in de biologische melkveehouderij in Vlaanderen, 
Bioforum) 

Veterinaire behandeling: 
De nieuwe verordening R2018/848 vermeld dat de wachttijd tussen de laatste toediening aan 
een dier van een synthetisch chemisch allopathisch diergeneesmiddel (met inbegrip van een 
antibioticum) en de productie van biologisch geproduceerd voedsel (melk, vlees, ei,...) van dat 
dier is vastgesteld op minimaal 48uur. (punt 1.5.2.4, deel II, bijlage II bij R848/2018) 

De verordening bepaalt dat het gebruik van bolussen van synthetische chemische 
allopathische moleculen niet mag worden gebruikt voor preventieve behandelingsdoeleinden. 
(punt 1.5.1.3, deel II, bijlage II bij R848/2018) 

In geval van een ramp: 
Mogelijkheid om niet-biologische levensmiddelen te gebruiken en vermindering van het 
percentage droge stof onder bepaalde omstandigheden (erkende rampsituatie en verlies van 
voedselproductie) en door het verlenen van een afwijking. 

Mogelijkheid om het veebezettingsgetal, het minimumareaal en de beweidingsverplichting aan 
te passen onder bepaalde voorwaarden (rampsituatie erkend en indien de productie-eenheid 
wordt getroffen) en via het verlenen van een afwijking. 

(Artikel 22 van R2018/848 en R2020/2146) 

 

HERBIVOREN specifiek 

Kalverhuisvesting: 
Accommodatie in individuele boxen blijft verboden.  

In de verordening is echter bepaald dat een uitzondering mogelijk is indien het individuele 
dieren voor een beperkte periode betreft en mits deze om veterinaire redenen gerechtvaardigd 
zijn. De ruimte heeft een harde vloer en stro. Het kalf moet gemakkelijk kunnen draaien en 
comfortabel over de hele lengte kunnen liggen. 

(punt 1.9.1.2, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

Laatste fase van vetmesten: 
De laatste fase van vetmesten voor volwassen runderen kan niet langer uitsluitend binnen in 
de gebouwen worden uitgevoerd (zelfs als de periode binnen niet langer is dan een vijfde van 
hun leven OF een periode van drie maanden zoals in het verleden). 
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Aanbinden van dieren: 
Mogelijkheid om runderen aan te binden blijft maar onder bepaalde voorwaarden (enkel voor 
bedrijven met minder dan 50 volwassen dieren) en door het toestaan van een afwijking. (punt 
1.7.5, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

Wallonië bepaalt dat een volwassen rund een rund is ouder dan 6 maanden. (punt 2.5, 
hoofdstuk 2, bijlage 9, AGW) 

 

 

VARKENS specifiek 

Veeteelt: 
Ten minste de helft van de minimale oppervlakte van binnen- en buitenruimtes is dicht, dat 
wil zeggen, niet voorzien van een latten- of roosterconstructie. (Artikel 11, deel 3, hoofdstuk 
II, R2020/464). 

Een overgangsperiode is toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) 
tot 01/01/2030 voor operaties met faciliteiten die zijn gebouwd, gerenoveerd of in gebruik 
genomen vóór 01/01/2022. 

• De periode van worp en zogen 

Een paar dagen voor het werpen moet een voldoende hoeveelheid stro of ander geschikt 
natuurlijk materiaal beschikbaar worden gesteld aan zeugen,  om hen in staat te stellen nesten 
te bouwen. 

De zeugen moeten zich vrij in hun hok moeten kunnen bewegen en hun bewegingen mogen 
slechts voor een korte periode mogen worden beperkt. (punt 1.9.3.2, deel II, bijlage II bij R 
2018/848) 

Voor Wallonië is de maximale isolatieperiode van zeugen in het gebouw vastgesteld op 28 
dagen. (punt 2.5.3 Hoofdstuk 2, bijlage 9, AGW) 

Openluchtruimten: 
Waar mogelijk zijn buitenruimtes beplant met bomen of bossen. (Artikel 12, deel 3, hoofdstuk 
II van R2020/464) 

Voor Wallonië mag de gedeeltelijke dekking van de buitenruimtes niet meer bedragen dan 
50% van de oppervlakte van de voor dieren toegankelijke buitenruimte. De AGW specificeert 
dat dit aandeel kan worden verhoogd tot 75 % op voorwaarde dat ten minste 75 % van de 
omtrek van het buitengebied open voor varkens is (punt 2.5.1, hoofdstuk 2, bijlage 9, van de 
AGW) 

Bezettingsdichtheid: 
Binnenruimte = oppervlakte inclusief  troggen maar exclusief feeders waarin de varkens niet 
kunnen liggen 

De categorie "mestvarkens (inclusief productie wilde zwijnen)" stijgt van 35 naar 50 kilo/m2 
(in plaats van 30 tot 50kg/m2). 

(Deel III, bijlage I bij R2020/464) 
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Dierenwelzijn: 
Tanden knippen is niet meer toegestaan. (punt 1.7, deel II, bijlage II bij R 2018/848). 

 

PLUIMVEE specifiek 

Uitzonderlijke aankoop van niet-biologische dieren: 
Het is nog steeds mogelijkheid om niet biologische kuikens te kopen jonger dan drie dagen 
maar onder bepaalde voorwaarden (vernieuwing van een beslag) en via het verlenen van een 
afwijking. Einde van de geplande afwijkingen in 2036. 

Er is echter een einde van de toelating voor het gebruik van niet-biologische jonge hennen 
(jonger dan 18 weken) op 01/01/2022. (punt 1.3.4, deel II, bijlage II bij R2018/848). 

Conversieperiode: 

7 weken voor Pekingeenden. (punt 1.2.2 , deel II, bijlage II bij R2018/848) 

Voedsel in droge klimatologische omstandigheden 
of sneeuw: 
Als het voedsel dat beschikbaar is in de buitenruimte beperkt is, moet een extra inname van 
voer in de vorm van ruwvoer worden verstrekt. (punt 1.9.4.4 i, deel II, bijlage II bij 
R2018/848) 

Pluimveestallen: 
• Definitie 

Pluimveegebouw = "een vast of mobiel gebouw dat bestemd is om koppels pluimvee te 
huisvesten, met inbegrip van elk gebied dat door een dak wordt bedekt, met inbegrip van een 
veranda. Het gebouw kan worden onderverdeeld in afzonderlijke compartimenten, die elk een 
enkel koppel huisvesten." 

 

Apart compartiment -> afhankelijk van de soort pluimvee en met een beperkt aantal dieren per 
compartiment   

    Voor mestpluimvee, andere dan Gallus gallus -> volledige scheiding van de grond tot het 
dak 

Een overgangsperiode is toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) 
tot 01/01/2025 voor bedrijven met pluimveegebouwen die vóór 01/01/2022 zijn gebouwd, 
gerenoveerd of in gebruik genomen. 

    Andere > massieve of halfvolle scheiding zoals gaas of net 

Vogels uit verschillende groepen kunnen zich niet met elkaar vermengen. 

(zie dichtheid in punt 3, artikel 15, deel 4, hoofdstuk 2 van R2020/464) 
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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. 

Niet beschouwd als een openluchtruimte of als een binnenruimte (tenzij de criteria van 
binnenhouderij voldoen aan: continu toegankelijk, voldoet aan dierenwelzijnsvoorwaarden, 
overdekt en geïsoleerd dat beschermt tegen het buitenklimaat) (punt 1.6, deel II, bijlage II bij 
R2018/848 en punt 2, artikel 15, hoofdstuk 2 van R2020/464) 

Een overgangsperiode voor dichtheid en minimum oppervlakte is toegestaan (artikel 26, van 
R2020/464 en R2020/2042) tot 01/01/2025 voor bedrijven met pluimveegebouwen waarvan de 
buitenruimte vóór 01/01/2022 werd gebouwd, gerenoveerd of in gebruik genomen. 

Bruikbare oppervlakte = "een groot oppervlak van minder dan 30 cm, of hellend met meer dan 
14%, of bekroond door een vrije ruimte van minder dan 45 cm, is geen bruikbare oppervlakte. 
Nesten en zitstokken maken geen deel uit van het bruikbare gebied.' (voor Wallonië, punt 
2.5.12, hoofdstuk 2, bijlage 9 AGW) 

 

• Gebruik van etages.  

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

-Uitsluitend bestemd voor Gallus gallus broedvogels, legkippen, toekomstige leghennen, 
toekomstige fokkippen en mannelijke kippen van legrassen,  

Dus niet geschikt voor van mestpluimvee. 

-Max 3 verdiepingen (met inbegrip van begane grond) 

-Uitwerpselen op het hoogste niveau mogen niet op vogels eronder vallen  

-Efficiënt mestafvoersysteem 

-visuele controle moet eenvoudig op alle verdiepingen  kunnen worden uitgevoerd 

-Mogelijkheid voor vogels om vrij te bewegen tussen verdiepingen en toegang tot de 
buitenkant  

(punt 4, artikel 15, deel 4 van R2020/464) 

Een overgangsperiode (voor het maximale aantal niveaus en effluentverwijdering-systeem) is 
toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) tot 01/01/2030 voor 
bedrijven met pluimveegebouwen met meerdere verdiepingen die vóór 01/01/2022 zijn 
gebouwd, gerenoveerd of in gebruik genomen. 

 

• Mobiele stallen 

Voor Wallonië moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

-Alleen bedoeld voor legkippen. 

-Max 2 verdiepingen, elk kleiner dan of gelijk aan 36 m² en met een hoogte van minstens 45 
cm 

-Aanwezigheid van wielen  

-Minstens om de 10 dagen verplaatst, met een afstand die minstens gelijk is aan twee keer de 
lengte van het gebouw. De producent registreert de data en plaatsen van reizen.  
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-Een gemeten vloeroppervlak van maximaal 36 m² 

-Een grasbaan met een totale oppervlakte van 4 m² per dier 

-6 dieren per m² geldt voor het gehele gebied bruikbaar voor dieren 

(punt 2.5.11, hoofdstuk 2, bijlage 9, AGW) 

 

• Zitstokken / verhoogde niveaus 

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. 

Artikel 15.5 et Bijlage I deel IV van Verordening (EU) 2020/464 

Een overgangsperiode is toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) 
tot 01/01/2025 voor bedrijven met pluimveegebouwen die vóór 01/01/2022 zijn gebouwd, 
gerenoveerd of in gebruik genomen. 

 

• Openingen 

-Geen obstakels om toegang te krijgen tot de luiken 

-Oprijplaat voorzien als de luiken in de hoogte zijn 

(Artikel 15, deel 4, hoofdstuk 2 van R2020/464) 

 

Specifieke lengtes voor verandaluiken: 

2 m per 100 m² minimale binnenruimte tussen het gebouw en de veranda  

4 m per 100 m² minimale binnenruimte tussen de veranda en de buitenkant 

Een overgangsperiode is toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) 
tot 01/01/2025 voor bedrijven met pluimveegebouwen die vóór 01/01/2022 zijn gebouwd, 
gerenoveerd of in gebruik genomen. 

(punt 2, artikel 15, hoofdstuk 2 van R2020/464 ) 

Buiten parcours: 
• Criteria 

Aanwezigheid van een grote diversiteit aan planten, bomen, struiken. (Artikel 16, deel 4, 
R2020/464) 

De openluchtruimte mag zich niet verder uitstrekken 150m radius van een luik. Als er 
voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn en op regelmatige tijdstippen worden verdeeld over 
het hele gebied van de buitenruimte, met een minimum van vier schuilplaatsen per hectare. 
Een uitbouw tot 350 m is toegestaan. (Artikel 16, deel 4, R2020/464) 

Een overgangsperiode is toegestaan (artikel 26, hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) 
tot 01/01/2030 voor bedrijven met pluimveegebouwen die vóór 01/01/2022 zijn gebouwd, 
gerenoveerd of in gebruik genomen. 

Voor ganzen stelt het buitenparcours de vogels in staat om aan hun grasvoedselbehoeften te 
voldoen. (Artikel 16, deel 4, R2020/464) 
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• Toegankelijkheid 

Continue toegang tot de buitenparcours gedurende de dag wordt vanaf jonge leeftijd geboden 
waar mogelijk in de praktijk en wanneer fysiologische en fysieke omstandigheden dit toelaten. 
(punt 1.9.4.4.e, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

Voor Wallonië moet toegang naar buiten mogelijk zijn uiterlijk om 10.m uur en tot de 
schemering zodra de buiten T° boven 0°C is en vanaf de leeftijd van 6 weken. Als de buitenT° 
kleiner is dan of gelijk is aan 0 °C of als de baan bedekt is met sneeuw of overstroomd is, kan 
de toegang worden gesloten. De exploitant moet de reden voor het sluiten van de luiken 
vermelden. (punt 2.5.13, hoofdstuk 2, bijlage 9 , AGW) 

Watervogels hebben toegang tot een beek, vijver, meer of vijver wanneer klimatologische en 
hygiënische omstandigheden dit toelaten. De verordening bepaalt dat wanneer de 
weersomstandigheden het niet toelaten, ze toegang moeten hebben tot water waarin ze hun 
hoofd kunnen onder dompelen om hun verenkleed schoon te maken. (punt 1.9.4.4.k, deel II, 
bijlage II bij R2018/848) 

Bezettingsdichtheid en minimum oppervlakte: 
Op heden berekend volgens levend gewicht voor mestpluimvee: min 21 kg /m² (voordien 
werd dit  berekend volgens het aantal dieren /m2 ). 

Mobiele pluimveestal: min 30 kg /m². 

Categorieën (jonge hennen en mannelijke kippen van legrassen, fokkippen en kippen, 
kapoenen en kippen) zijn toegevoegd. 

(zie dichtheid in deel 4, bijlage I bij R2020/464) 

Een overgangsperiode (voor mannelijke jonge hennen en legkippen) is toegestaan (artikel 26, 
hoofdstuk 6 van R2020/464 en R2020/2042) tot 01/01/2030 voor bedrijven die jonge hennen 
produceren in pluimveegebouwen die vóór 01/01/2022 zijn gebouwd, gerenoveerd of in 
gebruik genomen. 

Dierenwelzijn: 
Mogelijkheid om de snavels in te korten als dit wordt uitgevoerd in de eerste drie dagen van 
het leven en via het verlenen van een afwijking. (punt 1.7.8, deel II, bijlage II bij R2018/848). 

Het plukken van levend pluimvee is duidelijk verboden. 

Bijenspecificiteit 

Uitzonderlijke aankoop van niet-biologische dieren: 
Mogelijkheid tot vernieuwing van bijenkorven met niet-biologische koninginnen en kolonies 
onder bepaalde voorwaarden (max. 20% per jaar in plaats van 10%) en via het verlenen van 
een afwijking. (punt 1.3.4, deel II, bijlage II bij R2018/848) 

In geval van een ramp: 
Het is mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden (erkende rampsituatie) en via de 
verlening van een afwijking om de bijen te voederen met biologisch pollen en biologische 
honing, biologische suiker of biologische suikerstroop, zoals al voorzien in de huidige 
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regelgeving. de toekenning van een afwijking (artikel 22 van R2018/848 en punt 6, artikel 3 
van R2020/2146) 

Mogelijkheid om korven te verplaatsen naar "gebieden die niet voldoen aan de bepalingen 
betreffende de locatie van bijenstallen" onder bepaalde voorwaarden (erkende rampsituatie) en 
via het verlenen van een afwijking. (artikel22 van R2018/848 en punt 7, artikel 3 van 
R2020/2146) 

 

Specificiteit voor andere soorten 
Europees zijn er voor de dierlijke productie regels ontwikkeld voor runderen, paardachtigen, 
varkens, schapen, geiten, pluimvee, bijen, konijnen en hertachtigen.  

In Vlaanderen is dit verder aangevuld met enkele diersoorten, namelijk struisvogels, kwartels 
en slakken.  

Ook voor zeewier en aquacultuur zijn regels opgenomen in de Europese regelgeving.  

Een aantal van de specifieke regels zijn nog niet opgenomen in de publicatie van deze 
toelichtingen  

In U echter meer info wenst omtrent deze specifieke domeinen, kan U steeds contact opnemen 
met onze diensten. (voor farming: biofarming@quality-partner.be en voor verwerker: 
bio@quality-partner.be ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


