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Voorwoord
De KAT-spelregels, de salmonellasubsidie, VLOG, 

de nieuwe Duitse regelgeving over het doden van 

eendagshaantjes: de ontwikkelingen in onze markt 

staan bepaald niet stil. Zoals je van ons gewend bent, 

organiseert Agromix normaal gesproken één keer per jaar 

een opfokkersmiddag, waarin we je bijpraten over alle 

ontwikkelingen en een leerzaam programma combineren 

met een gezellig samenzijn. Helaas moeten we dit jaar 

onze opfokkersmiddag annuleren door het coronavirus en 

de actuele hoogpathogene AI-situatie. Om je toch op de 

hoogte te brengen van de actualiteiten sturen we je deze 

nieuwsbrief. Ook bezoeken we alle opfokbedrijven om 

in een persoonlijk gesprek de brede veranderingen in de 

markt door te nemen.

Natuurlijk hopen we je in de toekomst weer te mogen 

ontmoeten tijdens onze vertrouwde bijeenkomsten. Het 

kan zijn dat deze nieuwsbrief dan overbodig is, maar 

misschien bevalt het goed om je zo aanvullend op de 

hoogte te houden. De tijd zal het uitwijzen. Heb je ideeën 

of feedback voor verbetering? Laat het ons weten via 

mail@agromix.nl. We horen het graag!

Team opfok: 

John van den Hazelkamp, Othmar van 

den Brink, Mikey Ellery, Frank Janssen, 

Evert-Jan Versteeg, Floor Grootenboer, 

Martijn Verbeek, Michal Ando.

Heb je vragen, opmerkingen of

tips naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief? Laat het ons weten  

via mail@agromix.nl.

Agromix Broederij en Opfokintegratie BV

Postbus 1 - 6740 AA LUNTEREN

mail@agromix.nl

www.agromix.nl

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Voor de gevolgen of eventuele onjuistheden is Agromix Broederij en Opfokintegratie niet aansprakelijk.

Lunteren, december 2020 Team Agromix

Colofon
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SPELREGELS KAT NU OOK 
VOOR OPFOK JONGE HENNEN

Legpluimveehouders die hun eieren afzetten 

zonder KAT-label, kunnen dus hennen laten 

opfokken zonder KAT-spelregels. Wij schatten 

in dat meer dan 75 procent van de afzet KAT-

waardig is. In de bijlage vind je de KAT-spelregels 

en bijvoorbeeld de overgangstermijnen.

Om een voldoende flexibele opfokplanning te 

houden, rekenen wij erop dat alle opfokbedrijven 

hun bedrijf (laten) aanmelden bij KAT en ook de 

KAT-audit laten uitvoeren. Als een opfokbedrijf 

zich heeft aangemeld voor 31 december 2020, 

dan levert hem dat een voordeel op in de 

aanmeldkosten. De uitdaging is om als  

opfokker en opfokorganisatie te kijken hoe 

we gezamenlijk de capaciteit van het opfokbedrijf 

in stand kunnen houden. Samen bespreken 

we welke aanpassingen en/of investeringen 

nodig zijn. Agromix past de komende jaren de 

opfokvergoeding blijvend marktconform aan 

om als opfokker aan de nieuwe KAT-spelregels 

invulling te geven.

n navolging van de legpluimveehouderij gelden sinds 1 juli 2020 officieel ook 

de KAT-spelregels voor de opfok van jonge hennen. Dat betekent dat een 

legpluimveehouder die zijn eieren afzet met een KAT-label ook de jonge hennen 

moet laten opfokken op een KAT-waardig opfokbedrijf. De regelgeving gaat 

gefaseerd in. 1 januari 2022 en 1 juli 2024 zijn belangrijke data met wijzigingen. 

Belangrijke data: 
1 januari 2022
en 1 juli 2024

KAT-REGELS OPFOK
Belangrijkste eisen op een rij:
•  Bezettingseisen per 1 januari 2022, vanaf dag 35:  20 hennen per m2 leefoppervlakte en 40 hennen  per m2 vloeroppervlakte.
•  Bezettingseisen per 1 juli 2024, vanaf dag 35:  18 hennen per m2 leefoppervlakte en 36 hennen  per m2 vloeroppervlakte.

Andere eisen
•  Maximaal vier leefniveau’s, vloer en rooster 

(NivoVaria), eerste etage (volière) is eerste 
leefniveau.  

•  Mest mag maximaal één niveau vallen zonder dat er een mestband is.
•  Plateaus moeten minimaal 30 cm breed zijn, vrije hoogte minimaal 40 cm, maximaal 14 procent helling.
•  Scharrelruimte minimaal 25 procent van het vloeroppervlak, uiterlijk vanaf dag 35 toegang tot scharrelruimte.
•  Vanaf dag één afleidingsmateriaal ter beschikking, voer op papier in systeem voldoet.
•  Minimaal 10 cm zitstoklengte per hen, 

aanvliegrand systeem telt mee als zitstok.• Tenminste 4,5 cm voerbaklengte vanaf dag 50.• Tenminste één drinknippel per tien dieren vanaf   dag 50.
•   Daglicht 3 procent van het vloeroppervlakte.   Daglichtkoepels in huidige stallen zijn toegestaan en hoeven niet aan de 3 procent eis te voldoen.   Huidige stallen kunnen vrijstelling krijgen voor   maximaal vijftien jaar. Bij nieuwbouw wordt   3 procent eis verplicht of de leverancier moet een   certificaat kunnen overleggen dat het daglicht   overeenkomt met de 3 procent eis.

• Verbod op schrikdraad (K.O.)

Uitzonderingen huidige inrichtingen•   Plateau < 30 cm telt mee als leefoppervlakte. Vrijstelling van tien jaar tot 1 juli 2030.

•  Aanvliegplateau’s tellen mee als leefoppervlakte indien minimaal 30 cm breed, indien < 30 cm dan vrijstelling van tien jaar tot 1 juli 2030.
•  Zitstok of voerbaklengte onvoldoende: controleur bekijkt met opfokker of hij dit makkelijk en met weinig kosten kan aanpassen en spreekt met hem een termijn af waarbinnen hij dit moet realiseren. Indien het lastig is om dit aan te passen, geldt hiervoor ook een vrijstelling van tien jaar tot 1 juli 2030.

Aanmelding / kosten
• Aanmelding via opfokorganisatie vanaf  
 1 september 2020.
•  De controleurs van KAT Duitsland voeren de eerste audit uit.
•  De audit wordt uitsluitend in leegstand 

uitgevoerd, KAT krijgt planning leegstand via opfokorganisatie en maakt zelf afspraak met opfokker voor audit.
•  Kosten € 0,02 / opfokplaats indien aanmelding in 2020 plaatsvindt. De aanmelding vanaf 2021 bedraagt € 0,05 / opfokplaats.
•  Jaarlijkse audit via ISA-CERT / Kiwa VERIN in combinatie met IKB / VLOG audit.
•  Onaangekondigde controle via KAT > eenmaal per drie á vier jaar.

Overig
•  Alle stromen op het opfokbedrijf moeten ook worden vastgelegd in de KAT-databank. Denk aan opzetaantal, uitval, voerleveringen, e.d.
•  Mogelijkheid om stallen aan of af te melden: binnen het opfokbedrijf is het mogelijk om een of meerdere stallen niet KAT-waardig op te fokken. Binnen één stal is het niet mogelijk om een gedeelte niet KAT-waardig op te fokken.

Lunteren, december 2020
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SALMONELLA
SUBSIDIE 

VERANDERT IN

e salmonellasubsidie wijzigt voor opfokkers in 2021. Voorheen ging dit 

volledig buiten de opfokker om en werd de subsidie geregeld tussen de 

opfokorganisatie en de legpluimveehouder. Door een verandering in de wetgeving 

wordt de subsidie nu toegekend aan het UBN; de houder van de dieren die de 

entstof toedient. In dit geval dus het opfokbedrijf.

De nieuwe regelgeving houdt in dat de opfokker 

de hogere kosten van ‘preventie, verdenking 

en bestrijding salmonella’ in het tarief van 

pluimvee DGF moet betalen en vervolgens de 

salmonellasubsidie ontvangt of kan ontvangen.  

Route salmonellavaccinaties

Om het gebruik van salmonellavaccinaties 

door legpluimveehouders (voedselveiligheid) 

te blijven stimuleren, hebben de RVO en alle 

opfokorganisaties een route afgesproken.

  De levering van het vaccin en de uitvoering op 

de opfokbedrijven blijven onveranderd.

  De RVO heeft het deel ‘preventie, verdenking 

en bestrijding salmonella’ in het tarief DGF in 

2021 voor de opfokker verhoogd. 

  De opfokorganisatie vergoedt aan de 

opfokker dit deel van het DGF-tarief. De 

opfokorganisatie zal een afrekening maken 

aan de opfokker en uitbetalen, zodat de 

opfokker zelf de rekening van DGF kan 

betalen.

  De opfokker ‘ontvangt’ de salmonellasubsidie, 

maar deze gaat via een machtiging naar de 

opfokorganisatie. De opfokorganisatie keert 

de subsidie uit aan de legpluimveehouder.

  Op deze manier zijn en blijven de kosten 

voor de opfokker neutraal en ontvangt de 

legpluimveehouder die de entstof betaalt via 

de aankoop jonge hen ook de subsidie. Per 

saldo pakt dit voor de legpluimveehouder 

dan ook weer neutraal uit.

  De nieuwe regeling geldt per 1 januari 

2021. Voor de juiste gang van zaken maken 

Agromix en de opfokker een aanvullende 

overeenkomst. Dit is noodzakelijk voor het 

verkrijgen en de route van betaling van de 

EU-salmonellasubsidie. 

Voor opfokkers die als 

legpluimveehouder 

hun eigen kuikens 

opfokken wordt de 

situatie eenvoudiger. 

Zij krijgen de hogere 

rekening van de RVO, 

maar ontvangen en 

behouden zelf de 

salmonellasubsidie.
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PPL levert vaccin aan opfokbedrijf

PPL levert vaccin aan opfokbedrijf

Agromix stuurt 

legpluimveehouder 

aparte factuur voor de 

vaccinatie salmonella

DGF-heffing voor 

opfokker gaat 

omhoog (deel 

bestrijding 

salmonella)

Legpluimveehouder 

ontvangt hennen 

factuur inclusief 

de kosten voor 

de vaccinatie

salmonella

Agromix verzorgt 

subsidieaanvraag

Opfokker 

betaalt zelf deze 

hogere heffing 

aan RVO

Agromix maakt 

aanvullende overeen-

komst met opfokker 

voor verrekening deel 

DGF-heffing en 

RVO-uitkering 

salmonella subsidie

Agromix ontvangt de 

subsidie van RVO en 

keert deze na ontvangst 

uit aan de legpluimvee-

houder

Agromix vergoedt 

de hogere heffing 

aan de opfokker

RVO keert  

salmonellasubsidie 

uit aan Agromix

Agromix keert na 

ontvangst, 

salmonellasubsidie 

uit aan legpluimvee-

houder

Opfokker zorgt voor uitvoer in vaccinatie

Opfokker zorgt voor uitvoer in  vaccinatie

STROOMSCHEMA Situatie tot 31 december 2020

Situatie vanaf 1 januari 2021

Salmonella 
subsidie
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Wat zijn de 
acties voor de 
VLOG-audits 
2021?

inds 2019 houden we ons 

als opfokorganisatie bezig 

met VLOG. De meeste van onze 

opfokkers (kolonie en biologische 

houderij uitgezonderd) laten zich 

hiervoor jaarlijks auditen.  

Op 6 november is Agromix als 

VLOG-groepsorganisator geaudit. 

Deze audit is goed verlopen, mede 

doordat de voeranalyses veel beter 

zijn (minder te hoge analyses) dan  

in het eerste jaar.

Dankzij de goede audit kunnen wij vanaf 

2021 de frequentie van de monstername 

verlagen. We kunnen dan terug naar 

een monsternameplan met 25 procent 

voermonsters. Kiwa VERIN informeert ons nog 

hoe we hiermee moeten omgaan. 

S Acties VLOG 2021

Voor de VLOG-audits van 2021 vragen we 

aandacht voor de volgende actiepunten.

1.Informeer Agromix, zodra de datum 

voor de VLOG- en IKB-audit bekend 

is. Dan maken wij tijdig de VLOG-

bedrijfsbeschrijvingen en aanverwante 

documenten in orde.

2.Voor de audit van Agromix hebben 

wij een getekende versie van je 

bedrijfsbeschrijving nodig. Geef deze mee 

met de opfokbegeleider na het bezoek van 

jouw certificerende instantie.

3.Voor de audit van Agromix hebben wij 

ook het verslag nodig van je audit. Deze 

ontvang je van de certifieerde instantie. 

Geef deze mee aan de opfokbegeleider of 

mail het naar John van den Hazelkamp via 

j.vandenhazelkamp@agromix.nl.

Per 1 januari 2022 geldt het Duitse verbod op 

het doden van eendagshaantjes. Klöckner 

geeft daarnaast aan dat geslachtsbepaling in 

het ei vanaf 1 januari 2024 vóór de zevende 

broeddag moet plaatsvinden. De Nederlandse 

overheid heeft (nog) geen verplichtingen 

afgekondigd. Als legsector zijn we in overleg 

met de overheid en streven we ernaar om 

géén wettelijk verbod op het doden van 

eendagshaantjes voorgeschoteld te krijgen.

Rationeel gesproken is de Duitse maatregel 

een schijnvertoning van de bovenste plank. 

De slag in communicatie tussen ons als 

producenten en de meeste consumenten 

hebben we helaas verloren. Ook programma’s 

als Keuringsdienst voor Waarden kunnen 

dit tij niet keren. Als sector kunnen we hier 

tegenaan blijven trappen, maar we moeten 

niet vergeten dat we als Nederland met een 

zelfvoorzieningsgraad van consumptie-eieren 

250-300 procent erg afhankelijk zijn van 

export. 

Agromix vindt dat we van deze bedreiging 

toch een kans moeten maken. De 

Nederlandse legsector is creatief en innovatief 

en kan relatief snel schakelen. Zo willen 

wij onze voorloperspositie in de wereld 

behouden. 

Op dit moment zijn er twee oplossingen 

mogelijk als antwoord op het doel om 

leghaantjes niet meer te doden: 

1.  de geslachtsbepaling in broedeieren op de 

negende en dertiende dag 

2.  het opfokken en het mesten van 

leghaantjes.
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HET DODEN VAN 
EENDAGSHAANTJES

n september 2020 heeft Julia Klöckner, de federale minister van voedsel 

en landbouw in Duitsland, een wetsvoorstel ingediend om het doden van 

eendagshaantjes te verbieden. Daarmee zou Duitsland het eerste land ter wereld 

zijn met een dergelijk verbod. Frankrijk geeft aan ook die richting op te willen. 
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INTERVIEW HANS GROOT KOERKAMP

Welke technieken van geslachtsbepaling in 

het broedei zijn er nu mogelijk?

“Momenteel zijn er vier technieken: Seleggt, 

Plantegg, Kleursexen en In Ovo. Seleggt 

vindt plaats op de negende dag op basis 

van chemische analyse (hormoon). Plantegg 

vindt plaats op de negende dag op basis van 

chemische analyse (DNA). De techniek van 

Kleursexen vindt plaats op de dertiende dag 

op basis van hyperspectral fotoanalyse. In 

tegenstelling tot Seleggt en Plantegg maak je 

bij kleursexen met de AAT-machine geen gaatje 

in het ei. Deze techniek is alleen toepasbaar op 

bruine legrassen. In Ovo vindt ook plaats op de 

negende dag op basis van chemische analyse 

(marker), maar deze techniek bevindt zich nog 

METHODES VAN 
GESLACHTSBEPALING

ans Groot Koerkamp, algemeen 

directeur bij Agromix, vertelt 

over de verschillende technieken om 

het doden van eendagshaantjes te 

voorkomen.

in de testfase. Naar verwachting is die 

machine operationeel in 2021.”

“Er gaan geluiden op dat er meerdere 

methodes zijn voor de geslachtsbepaling, 

echter zijn deze technieken op dit moment op 

laboratoriumschaal en totaal niet bedrijfsklaar. 

Agromix kan alle opties aanbieden in de 

markt, waarbij de machine voor kleursexen in 

eigen regie operationeel is in de broederij van 

Pluriton Belgium in Arendonk. De industrie 

werkt er hard aan om een methode vóór de 

zevende dag operationeel te hebben per 

1 januari 2024.”

Wie betaalt de kosten die verbonden 

zijn aan deze technieken?

“Op dit moment betalen de retailers de kosten 

van de technieken aan de eierhandel. De 

eierhandel betaalt aan de broederij en de 

opfokorganisatie. De consument betaalt extra 

voor dit ei in het winkelschap van de retailer.”

Wat wordt leidend: principe, welzijn of 

kostprijs?

“De biologische houderij kiest voor het 

opfokken/mesten van leghaantjes. Freiland 

en scharrel/volière kiest nu voor ‘welzijn’, 

maar waarschijnlijk zal straks het economisch 

model de keus bepalen.”

Wat kan de opfokker verwachten van 

de veranderende markt?

“Aan de opfokker vragen wij om deze 

bedreiging te helpen omzetten in een kans. 

Dat kan betekenen dat er een beroep op je 

gedaan wordt voor het opfokken/mesten 

van leghaantjes. Bij geslachtsbepaling in 

broedeieren wordt gevraagd om alle dieren, 

zowel henkuikens als haankuikens, tot circa 

dertien tot vijftien weken op te fokken/mesten. 

Daarbij kan het percentage haankuikens 

oplopen tot circa 8 tot 10 procent.

“Aan de opfokker 
vragen wij om te helpen 
deze bedreiging om te 
zetten in een kans’’
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Bij Pluriton Belgium in Arendonk kan de AAT-machine 
op basis van hyperspectral fotoanalyse het geslacht in 
het ei bepalen. De AAT-machine heeft een capaciteit van 
twintigduizend broedeieren per uur.

De speciale lade gaat door een kast heen, waarin 
de eieren van onder worden belicht. Vervolgens 
maakt de machine van bovenaf een foto en be-
paalt de computer of het een hen of een haan is.

Het uiteindelijke resultaat zijn de uit-
gekomen hennetjes. De machine heeft 
een foutmarge van ongeveer 3 procent.

Wanneer een kuiken geboren wordt, kan het 

nog niet goed zijn lichaamstemperatuur op 

peil houden (poikilotherm of koudbloedig). 

Het kuiken is dan deels afhankelijk van zijn 

omgevingstemperatuur. Pas na een aantal dagen 

kan een kuiken de lichaamstemperatuur op peil 

houden (homeotherm). Bij kuikens van jonge 

moederdieren kan dit zelfs nog 24 tot 48 uur langer 

duren. Daarom is het belangrijk om niet alleen de 

omgevingstemperatuur te meten, maar ook de 

kuikentemperatuur. Een optimale temperatuur 

voor een kuiken in de eerste levensweek is rond  

de 40,5 graden. 

Kuikens die verzwakt zijn, kunnen minder goed hun 

temperatuur regelen en zullen het eerder te koud 

hebben. Dit soort kuikens vertonen vaker een lig-

reactie en zullen minder snel voer zoeken. Hierdoor 

blijven deze kuikens het koud houden en kan de 

situatie verslechteren. Daarom is het belangrijk dat 

de kuikens zo snel mogelijk voldoende vers water 

en voer kunnen opnemen. Dat doen ze juist bij een 

voldoende goede lichaamstemperatuur. Op dat 

moment wordt de dooier pas gebruikt (venturi-

werking) en wordt het immuunsysteem actief en 

komt de darmvertering goed op gang.

Uit een kleinschalig onderzoek onder 23 

opfokstallen blijkt dat de opstarttemperatuur 

invloed heeft op de groei gedurende de ronde. 

Op de y-as (verticale as) van de grafiek zien we 

de gemiddelde ‘+/- norm’ van de hele ronde. Op 

de x-as (horizontale as) zien we de maximaal 

gemeten temperatuur in de stal in de eerste week 

van aanvang. De trendlijn laat zien dat bij een 

opstarttemperatuur van 33,5 graden de afwijking 

van het normgewicht gemiddeld 0 gram is. Bij 36 

tot 37 graden komt dit op ongeveer plus 25 gram 

van het normgewicht. 

Per saldo vragen wij daarom extra 

aandacht voor de juiste 

opstarttemperatuur.

Waarom is de 
opstarttemperatuur  
zo belangrijk?

emperatuur is een belangrijk aspect om het welzijn van het kuiken te 

waarborgen. Een lage kuikentemperatuur kan een negatief effect hebben 

op de voeropname, de groei en uitval.  
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Groei in relatie tot opstart-
temperatuur

De eieren gaan van de voorbroedlades over naar 

een speciale lade, zodat de machine het geslacht 

kan bepalen. Nieuwsbrief januari 2021     |     15
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INTERVIEW CEES BLANKESTIJN

Wat is een broederhaan en wat is een 

balanshaan?

“De Duitse termen hiervoor zijn Kopf en Schlupf Hahn. 

Hierbij is de Schlupf Hahn het daadwerkelijke broertje 

van het zusje. Bij een Kopf Hahn, ook wel balanshaan 

genoemd, gaat het om een equivalent aan leghaantjes 

dat moet worden opgefokt en gemest.”

HET MESTEN VAN 
LEGHAANTJES

aast de verschillende manieren van 

geslachtsbepaling in het ei zal ook het 

opfokken en mesten van leghaantjes ook 

voorkomen. Als opfokker zijn we gewend 

om een jonge hen op te fokken, die op 

latere leeftijd eieren moet produceren. Het 

belangrijkste voor de opfok / het mesten 

van leghaantjes is groei, zodat deze zo snel 

mogelijk het gewenste slachtgewicht van 

circa 1.300 gram realiseren en geslacht 

kunnen worden. Cees Blankestijn, algemeen 

directeur bij Agromix, geeft ons antwoord op 

de vragen over het opfokken en mesten van 

leghaantjes.

Wie bepaalt wat de broederhaan en wat 

de balanshaan wordt?

“Het niet doden van leghaantjes komt vanuit 

de wetgeving in Duitsland. In Nederland 

wordt dit momenteel (nog) aan de markt 

overgelaten; aan retailers, zoals de Albert 

Heijn, Jumbo, Aldi, etc. Aangezien wij meer 

dan 50 procent van onze eieren exporteren 

naar Duitsland, zullen wij dus ook aan de 

wensen van de Duitse markt en retailers 

(Rewe, Aldi, etc.) moeten voldoen. Zij bepalen 

op basis van marketingconcepten of ze 

met een broederhaan of een balanshaan 

willen werken. In die concepten bepalen 

zij ook of het gebruiken van VLOG-voer 

en vleesterugname in de winkelschappen 

gewenst is. Deze ontwikkeling leidt ertoe 

dat de retailer zich steeds verder in de 

productiekolom manifesteert (verticale 

integratie).”

Wie bepaalt welke koppels wel en niet in 

aanmerking komen?

“Aan broederhanen kunnen we niks wijzigen, 

als een klant (legpluimveehouder) een koppel 

hennen bestelt met broederhanen (op verzoek 

van zijn eierhandel en retailer), dan moet 

gelijktijdig bij de opzet van de legkuikens ook

de haankuikens worden opgezet.

Bij balanshanen zijn we vrijer in het moment 

van opzetten (bandbreedte van één jaar voor 

opzet jonge hen bij legpluimveehouder). 

“De retailer 
manifesteert zich 
steeds verder in de 
productiekolom’’

Dan zouden we bijvoorbeeld in een slappe 

periode van het opfokken van jonge hennen 

(bijvoorbeeld periode november tot februari) 

leghaantjes kunnen opfokken / mesten en 

daarmee de leegstand van het opfokbedrijf 

kunnen minimaliseren. Echter; we verwachten 

dat ongeveer 80 procent van de hanen in 

Polen worden opgefokt / gemest, omdat daar 

de slachterijen zitten (logistiek efficiënter). 

De opfok / het mesten van leghaantjes komt 

onder toezicht van KAT, net zoals de opfok van 

jonge hennen.”
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n de biologische sector staat 

de komende tijd een aantal 

veranderingen op stapel. Er komt 

nieuwe wetgeving vanuit de Europese 

Unie voor de biologische landbouw. 

Dit geldt niet alleen voor onze tak van 

sport, maar voor de gehele biologische 

land- en tuinbouw. Deze nieuwe 

wetgeving gaat in op 1 januari 2022. 

Daarnaast gaat KAT zich richten op de 

biologische opfok en gaat deze Duitse 

organisatie in de loop van volgend jaar 

voorschriften opstellen. 

KAT en de EU gaan voorschrijven dat de biologische 

legpluimveehouderij gebruik moet gaan maken 

van biologische ouderdieren en biologische 

eendagskuikens. In Duitsland was deze systematiek 

al bekend en dit wordt nu breed overgenomen. 

Agromix speelt in op deze ontwikkeling en heeft 

inmiddels twee biologische legouderdierbedrijven 

gecontracteerd voor het houden van vijftienduizend 

biologische moederdieren. De biologische 

broedeieren worden gebroed bij Brüterei 

Kroge in Duitsland (voorheen Siemers). Deze 

broederij broedt in een dedicated broederij alle 

biologische kuikens uit voor onder meer Agromix 

en zusterbedrijven Ter Heerdt, Gudendorf Ankum 

en LSL Rhein Main. Gezamenlijk gaan we deze 

biologische ouderdieren en broederij zo goed 

mogelijk benutten.

Dit schema geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen tussen 

de huidige situatie en de nieuwe spelregels van de EU en KAT.

SKAL KAT EU

Ingangsdatum Huidige situatie
Nog onbekend, 

binnenkort verwacht

1 januari

2022

Herkomst 

eendagskuikens
Gangbare kuikens met ontheffing

Kuikens moeten afkomstig zijn 

van biologische ouderdieren

Kuikens moeten afkomstig zijn 

van biologische ouderdieren

Stalbezetting

Tot 7 weken: 

24 dieren per m²

Vanaf 7 t/m 18 weken: 

10 dieren per m²

Vanaf dag 1 tot en met dag 34: 

100 dieren per m² leefoppervlak

Vanaf dag 35: 14 dieren per m² 

leefoppervlak. Maximaal 

28 dieren per m² benutbaar 

staloppervlak

21 kg per m² 

leefoppervlak

Maximaal aantal
Geen maximaal aantal dieren 

per stal
Nog onbekend

Geen maximaal aantal dieren  

per stal of bedrijf

Zitstokken

Vanaf 7 weken: 

verhoogde zitstok, 

6 cm per dier

Zitstokken moeten beschikbaar 

zijn vanaf dag 1

Ten minste 1/3 van de zitstokken 

is verhoogd

Van dag 35: 10 cm per dier of 

100 cm² per dier verhoogd 

leefoppervlak

Ten minste 10 cm per dier

of 100 cm² verhoogd 

leefoppervlak per dier

Afdelingen/ 

compartimenten

10.000 dieren per compartiment.

Geen voorschriften voor zicht 

dicht

10,000 dieren per compartiment 

Geen voorschriften voor zicht 

dicht

Aantal dier lagen

Maximaal 3 leeflagen

Dieren op de verhoogde leeflagen 

mogen niet mesten op de dieren 

daaronder

Maximaal 3 leeflagen inclusief het 

vloeroppervlak

Dieren op de verhoogde leeflagen 

mogen niet mesten op de dieren 

daaronder

Beschikbare 

scharrelruimte
Geen voorschriften

Tenminste 1/3 van het benutbare 

staloppervlak is scharrelruimte

Wintergarten/ Veranda
Telt mee als staloppervlakte voor 

de te bepalen dieraantallen
Volgt nog, is in voorbereiding

Telt NIET mee als staloppervlakte 

voor de te bepalen dieraantallen

Voederinrichting
Vanaf dag 50:  

tenminste 4,5 cm per dier

Drinkwatervoorziening
Vanaf dag 50:  

tenminste 1 nippel per 10 dieren

Daglicht

Lichtopeningen moeten 

overeenkomen met tenminste 3% 

van het benutbare staloppervlak

Tenminste 8 uur licht en 

tenminste 8 uur donker per dag

Uitloop
Beschikbaar vanaf 56e dag:  

1m² per dier

Bij nieuwbouw 1 m² per dier

Tenminste 1/3 van de tijd 

moeten de dieren in de uitloop 

doorbrengen

1 m² per dier

Veranderingen in de 
biologische sector
I

18



Agromix Broederij en Opfokintegratie BV

Postbus 1

6740 AA LUNTEREN

mail@agromix.nl

www.agromix.nl


