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Voorwaarden voor het legbedrijf 

Bezetting binnen: Max. 6 hennen per m2 leefopp. 

Aantal hennen/afdeling: Max. 3.000 hennen, fysiek gescheiden van elkaar door dichte wand. 

Scharrel/strooiselruimte: Min. 1/3 van leefopp. 

Uitloop buiten: Min. 4m2/hen uitloop op biologisch erkende grond. 

Uitloop openingen: Min. 4m/100m2 stal opp. dan wel leefopp. (20 meter per 3000 dieren). Het  

uitloopperceel  dient vrij en onbeperkt toegankelijk te zijn en mag zich niet meer dan 350 meter van de 

stal begeven. 

 

Minimaal dient een vrije uitloopbreedte van 2 meter per 1000 dieren (6 meter per 3000 dieren) te worden 

aangehouden (KAT eis). Daarnaast dient de uitloop zodanig te zijn ingericht dat de dieren beschutting 

hebben tegen o.a. roofvogels en het gehele beschikbare perceel kunnen en willen benutten. De percelen 

dienen per 3000 dieren volledig omheind te zijn. Aanplanten en inrichten van het perceel dient met 

biologisch geteelde zaden en planten te gebeuren. 

Licht: Daglicht en tot max. 16u bij verlichten (KAT eis: 3% van vloeropp. dient lichtdoorlatend venster opp 

te zijn). 

Zitstok lengte: Min. 18cm/hen (KAT eis: minimaal 50% verhoogd aangebracht). 

Snavelbehandeling: Niet  toegestaan. 

Voer: Min. 95% biologisch en vanaf 1-1-2015 in principe 100% biologisch echter omschakeltraject nog 

niet formeel geregeld. Vanaf 1-1-2013 dient minimaal 20% van de grondstoffen van het voer aantoonbaar 

afkomstig te zijn uit de “eigen regio”; het begrip “eigen regio” is momenteel nog niet formeel vastgesteld in 

Nederland maar vooralsnog wordt Europa als “ eigen regio” aangemerkt 

Legnesten: Max. 7 hennen/nest of 120cm2/hen in een gemeenschappelijk nest 

Stal < 15m breedte 1 kant uitloop toegestaan 

Stal > 15m breedte 2 kanten uitloop 

De omschakeling van de uitloop begint op de door de Skal controleur vastgestelde datum waarop de 

laatste spuiting/bemesting is uitgevoerd. De omschakeltermijn in Nederland is in principe 1 jaar. 

Wintergarten  

Voor KAT aangeslotenen (nieuwe aanmeldingen/wijzigingen per 1 augustus 2010) geldt dat een 

wintergarten met een opp. van 50% van het stal opp. aanwezig moet zijn. Dit oppervlak mag als 

benutbaar leefoppervlak meegerekend worden mits de dieren te alle tijden toegang tot deze ruimte 

hebben. 

Indien de wintergarten wordt meegerekend in het benutbaar leefoppervlak dan dient men 2 meter 

uitloopluik per per 500 dieren (12 meter per 3000 dieren) aan te houden. Wordt de wintergarten echter 

niet meegerekend in  het benutbaar leefoppervlak dan dient men 3,33 meter uitloopluik per 500 dieren 

(20 meter per 3000 dieren) aan te houden.  

Voorwaarden voor het opfokbedrijf 

Bezetting binnen:  

Er is geen maximum verbonden aan het aantal dieren per stal. 

0 tot 7 weken; max. 24 hennen/m2 leefopp. 
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7 tot 18 weken; max. 10 hennen/m2 leefopp. 

vanaf dag 127; max. 6 hennen/m2 leefopp. 

Scharrel/strooiselruimte: Min. 1/3 van leefopp. 

Licht: Daglicht en tot max. 16u bij verlichten  

Vanaf een leeftijd van 7 weken moet er verhoogde zitstokken aanwezig zijn met 6cm per hen;  

uitloop vanaf 56  dagen leeftijd is verplicht; minimum uitloop bedraagt 1m2 per hen; 

Uitloop openingen: Min. 4m/100m2 stal opp. Het  uitloopperceel  dient vrij en onbeperkt toegankelijk te 

zijn en mag zich niet meer dan 350 meter van de stal begeven. (Verbeek eis) Deze 350 meter wordt als 

controlerichtlijn gehanteerd door Skal; in de praktijk zou men verder mogen gaan mits de dieren 

aantoonbaar gebruik maken van de verder afgelegen percelen. 

Daarnaast dient de uitloop zodanig te zijn ingericht dat de dieren beschutting hebben tegen o.a. 

roofvogels en het gehele beschikbare perceel kunnen en willen benutten. De percelen dienen volledig 

omheind te zijn. Aanplanten en inrichten van het perceel dient met biologisch geteelde zaden en planten 

te gebeuren. 

 

Stichting Skal 

Postbus 384 

8000 AJ ZWOLLE 

Nederland 

Telefoon: 0031-38-4268181 

Fax:   0031-38-4213063 

E-mail:   info@skal.nl 

Internet:  www.skal.nl 

Verein fúr kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT) 

Holbeinstrasse 12 

D-53175 BONN 

Duitsland 

Telefoon:  0049-228-959600 

Fax:  0049-228-9596050 

E-mail:  info@kat.ec 

Internet:  www.kat.ec 

 

Alvorens een bedrijf in Nederland biologische producten mag verhandelen of produceren dient het bedrijf 

goedgekeurd en gecertificeerd te zijn door Skal. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; u dient ten alle tijden de meest recente 

versie van de voorschriften op te vragen bij Skal dan wel KAT. Voor bedrijven buiten Nederland 

kunnen door de daar bevoegde autoriteiten afwijkende normen worden gehanteerd. 
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