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Diercategorie:  
P-4 Niet kooisystemen voor legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen 
PAS-code:  
PAS P-4.2 
Naam van het systeem:  
Reductie van de eiwitopname 
Emissiereductie:  
7-12% 
Werkingsprincipe 
Een overmaat aan eiwit in de voeding resulteert in hogere N-uitscheiding, nattere mest en bijgevolg 
hogere ammoniakemissies. Bij een verlaagd ruw eiwit gehalte in het voeder en bij een evenwichtige 
aminozuurbalans neemt de productie van ammoniak af. Alle maatregelen die de input van eiwit (en 
dus de ammoniakemissie) per dierplaats doen dalen zoals een verlaagd eiwitgehalte, efficiëntere 
productie (lagere voederomzetting), meerfasenvoeding (al dan niet met inmenging volle granen), 
langere leegstand, en/of andere maatregelen, al dan niet gecombineerd, kunnen toegepast worden 
in het kader van deze algemene maatregel. 
 
Uitvoering van de maatregel 
De totale (ruw) eiwitopname van de dieren wordt beperkt tot de waarden vermeld in de tabel op het 
eind van deze fiche. De reductie in ammoniakemissie is gerelateerd aan de daling in totale (ruw) 
eiwitopname. 

Eisen aan de uitvoering 
Deze maatregel dient toegepast te worden bij alle legkippen of (groot)ouderdieren van legrassen die 
gehouden worden op het exploitatieadres.  
De veehouder heeft diverse methoden om de eiwitopname te beperken. Een verlaagd voeder ruw 
eiwit gehalte, fasenvoeding (al dan niet met inmenging van volle granen), efficiënte productie (lage 
voederomzetting), de keuze voor een type kip met lager voederverbruik. Eventueel kan bijkomend de 
leegstand verlengd worden. 

Eisen aan het gebruik 
a) Dieren worden of uitsluitend gevoerd met het voeder dat is geleverd door een 

mengvoederleverancier of uitsluitend met zelf gemengd voeder (zelfmenger). 
b) Bij het gebruik van voeder van een mengvoederleverancier wordt het attest van de 

geleverde voeders voorzien. 
c) Bij het gebruik van zelf gemengd voeder wordt het attest van de zelf geproduceerde voeders 

voorzien, alsook het attest van de aangekochte kernen. 
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d) Deze maatregel moet gedurende de volledige duur van de vergunning worden aangehouden. 
  
Controle van de maatregel 
Het aanwezige voeder op de exploitatie moet ten allen tijde voldoen aan het percentage RE zoals 
beschreven in het attest van de geleverde voeders.  
De controlerende overheid kan ten allen tijde bij een plaatsbezoek stalen nemen van alle voeders die 
op de exploitatie aanwezig zijn. 
De volgende stukken worden door het bedrijf bijgehouden, zoals voorgeschreven in het 
nutriëntenbalansstelsel in het mestdecreet:  
 a) Het attest (overzicht) van de geleverde voeders:   De landbouwer houdt het attest van alle geleverde voeders bij. Dit wordt jaarlijks opgemaakt en 
ondertekend door de voederleverancier zoals bepaald in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel. Dit attest 
vermeldt de hoeveelheid voeder en het gehalte aan ruw eiwit en fosfor dat aan de landbouwer op 
het exploitatieadres geleverd wordt. De landbouwer kan de hoeveelheid geleverde voeders ook 
staven aan de hand van leveringsbonnen en facturen. Het attest moet 5 jaar bijgehouden worden op 
het bedrijf ter inzage van de controlerende overheid. 

 b) Voederregister  De landbouwer houdt per diercategorie en per jaar het voederregister bij zoals bepaald in artikel 26, 
§2 van het Mestdecreet en in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 
betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel. 
Het voederregister vermeldt per diercategorie de volgende gegevens:  

 begin- en eindstock;  
 per datum van levering in chronologische volgorde: de naam, hoeveelheid (ton) en 

samenstelling (kg P/ton) en (kg RE/ton) van het voeder, ook voor de ruwe voeders;  
 de eigen geproduceerde granen die gevoederd worden bij het kernvoeder: bij elke levering 

van kernvoeder moet naast het kernvoeder de hoeveelheid graan (CCM3, tarwe, gerst) 
vermeld worden. De samenstelling van de granen (P en RE) kan bepaald worden via analyse. 
Als er geen analyse is, past de Mestbank forfaitaire waarden toe;  

 het totale verbruik per diercategorie van P (in kg) en RE (in kg) voor het volledige 
productiejaar.  

In het voederregister worden alle voeders geregistreerd die aan een bepaalde diercategorie 
gevoederd worden. 
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Het voederregister moet 5 jaar bijgehouden worden op het bedrijf ter inzage van de controlerende 
overheid. 

  c) Het dierregister  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.  Dit register wordt bijgehouden op de exploitatie waar de dieren zich bevinden. Het wordt 
bewaard tot vijf jaar na het productiejaar in kwestie. Op verzoek van de controlerende overheid 
moet u het dierregister altijd kunnen voorleggen. 
 
Emissiereductie: 
De reductie van de ammoniakemissie per dierplaats wordt gerelateerd aan de totale (ruw) 
eiwitopname van de dieren per dierplaats per jaar. Bij toepassing van deze maatregel kan een 
ammoniakemissiereductie in rekening gebracht worden zoals vermeld in onderstaande tabel: 

Ruw eiwit verstrekking per dierplaats per jaar1 Reductie (%) 
< 6,40 kg 7 
< 6,15 kg 12 

 
 

                                                           
1 Aangezien een ronde langer duurt dan een jaar waardoor de ruw eiwitverstrekking in een jaar 
waarin een volledige leegstand valt lager zal uitvallen dan in een jaar zonder of met gedeeltelijke 
leegstand, moet hieraan niet in elk jaar volgend op het ingaan van de vergunning voldaan worden. 4 
jaar na het ingaan van de vergunning moet de (over 4 jaar berekende) gemiddelde ruw eiwit 
verstrekking per dierplaats per jaar onder de in de tabel vermelde grenswaarde blijven. Daarna 
wordt telkens een voortschrijdend gemiddelde voor de laatste 4 jaar berekend. 
 


