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Betreft Vleeskuikenbesluit

Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort veranderen de regels voor het houden van vleeskuikens. Er komt een
Vleeskuikenbesluit waarmee we de Europese richtlijn voor de bescherming van
vleeskuikens uitvoeren. Een van de belangrijkste veranderingen is dat u zich moet
aanmelden. In deze brief leest u meer over het besluit en waarom u zich moet
aanmelden.
Dierenwelzijn verhogen
De nieuwe regels hebben als doel het welzijn van de vleeskuikens te verhogen.
Hiervoor wordt onder andere de bezettingsdichtheid per m2 verlaagd en zijn er
eisen voor de stallen. Die eisen hangen af van de bezettingsdichtheid die u in de
stallen wilt hanteren. De volledige voorwaarden en eisen vindt u op de website
van Het LNV-Loket (www.minlnv.nl/loket). U leest daar ook meer over de
ingangsdatum van het besluit.
Maximale bezettingsdichtheid
U moet straks kiezen tussen drie categorieën van bezettingsdichtheid. De
bezettingsdichtheid is het totale levende gewicht (kg) van vleeskuikens die
tegelijkertijd in de stal per vierkante meter bruikbare oppervlakte aanwezig zijn.
De drie categorieën zijn:
•
•
•

bezettingsdichtheid lager dan 33 kg/m2
bezettingsdichtheid hoger dan 33 kg/ m2, maar niet hoger dan 39 kg/m2
bezettingsdichtheid hoger dan 39 kg/ m2, maar niet hoger dan 42 kg/m2

Vanaf het moment dat het Vleeskuikenbesluit ingaat mag de bezettingsdichtheid
met de nieuw opgezette koppels vleeskuikens niet meer zijn dan 42 kg/m2.
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Aanmelden voor 17 juni 2010
Wilt u in een stal meer dan 33 kg per m2 gaan houden? Dan moet u zich nu alvast
aanmelden bij Dienst Regelingen. Dit doet u door te bellen met Het LNV-Loket
(0800 - 22 333 22). Houd uw relatienummer bij de hand. U geeft het KIP-nummer
en de volgende gegevens van de stallen door:
•
•
•
•
•

Datum
1 juni 2010

Het stalnummer dat u aan de buitenkant van de stal heeft bevestigd
De adresgegevens van de stal
De gekozen bezettingsdichtheid per stal: maximaal 39 kg/m2 of maximaal
42 kg/m2
De bruto oppervlakte van de stal in vierkante meters
Het bouw- of verbouwjaar van de betreffende stal

Meldt u zich niet aan, dan komt u automatisch in de eerste categorie en mag u
niet meer dan 33 kg per m2 houden.
Controle door AID
Kiest u voor een bezettingsdichtheid die hoger is dan 39 kg per m2? Dan krijgt u
in de periode na uw aanmelding een controle door de Algemene Inspectiedienst
(AID). Deze controle heet entreemonitoring. De AID kijkt dan onder andere naar
technische staleisen zoals de beschikbare oppervlakte en de ventilatie. De AID
neemt vooraf contact met u op. Op onze website leest u meer over de controle en
de technische gegevens die de AID daarbij nodig heeft.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website: www.minlnv.nl/loket. Of bel met
Het LNV-Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).
Met vriendelijke groet,
De Teammanager Uitvoering Dienst Regelingen
W.I. den Toom

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Pagina 2 van 2

