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Diercategorie:  

P-2 Niet-kooisystemen voor opfokpoeljen van legkippen 

PAS-code:  

PAS P-2.1 

Naam van het systeem:  

Leegstand 

Emissiereductie:  

10-25% 

Werkingsprincipe 

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar wordt gereduceerd door de stal tussen twee rondes 

minstens 6, 7, 8 of 10 weken leeg te laten staan. De mest moet onmiddellijk na het leegkomen van 

de stal worden verwijderd. 

 

Uitvoering van de maatregel 

Eisen aan de uitvoering 

Deze maatregel kan enkel van toepassing bij niet-kooi systemen voor opfokpoeljen van leghennen.  

Eisen aan het gebruik 

a) Alle poeljen in één stal moeten tegelijk worden afgevoerd.  

b) Onmiddellijk na het leegkomen van de stal moet de mest volledig uit de stal worden 

verwijderd en indien de mest wordt opgeslagen op het bedrijf, dan moet dit in een 

afgesloten mestopslag.  

c) Gedurende de leegstand mogen geen dieren aanwezig zijn in de stal, noch mag er mest 

opgeslagen worden in de stal.  

d) Deze maatregel moet gedurende de volledige duur van de vergunning worden aangehouden. 

 
Controle van de maatregel 

Tijdens de leegstand zijn geen dieren noch mest aanwezig in de stal. Op elk moment moet de 

pluimveehouder aantonen dat alle vorige leegstandsperiodes minstens 6, 7, 8 of 10 weken hebben 

geduurd. Dit moet aangetoond worden op het bedrijf via leverings- en facturatiedocumenten van 

kuikens en poeljen en via het dierregister1, meer bepaald het ronderegister. Dit register wordt 

bijgehouden op de exploitatie waar de dieren zich bevinden. Het wordt bewaard tot vijf jaar na het 

                                                           
1 Het bij te houden dierregister zoals bepaald in artikel 24, §1 van het Mestdecreet en in artikel 13 tot en met 
17 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 houdende nadere bepalingen aangaande de 
inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van 
water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.   
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productiejaar in kwestie. Op verzoek van de controlerende overheid moet het dierregister altijd 

kunnen voorgelegd worden. 

 
Emissiereductie 

Bij toepassing van deze maatregel kan een ammoniakemissiereductie in rekening gebracht worden 

zoals vermeld in onderstaande tabel: 

Minimum aantal weken leegstand 
tussen 2 ronden 

Emissiereductie (%) 

6 10 

7 15 

8 20 

10 25 

 


