
Bijlage 5 behorende bij § 4 van de Subsidieregeling transitie veehouderij Noord-Brabant 
 

In deze bijlage is aangegeven welk staloppervlak per diercategorie nodig is om te kunnen produceren volgens bepaalde dierenwelzijnsconcepten. De kolom 

‘Subsidiabel percentage extra staloppervlak’ geeft voor elk welzijnsconcept aan welk extra staloppervlak gesubsidieerd kan worden. 

 

Per bedrijfscategorie is gekeken naar de gecertificeerde welzijnsconcepten per diercategorie.  

Per welzijnsconcept is gekeken naar het aantal dieren dat per m2 gehouden mag worden. Hierbij is gekeken naar het benodigde staloppervlakte en eventueel 

verplichte overdekte uitloop. De benodigde staloppervlakte is omgezet naar een oppervlakte in m2 per dier. Waarbij het verschil in extra benodigd 

benodigde staloppervlakte tussen gangbaar en het dierwelzijnsconcept zichtbaar wordt. Dit is aangeduid in een percentage. 
 

Bedrijfscategorie Welzijnsconcept Diercategorie 
Dieren per m2 
staloppervlak 

Staloppervlak in 
m2 per aanwezig 

dier 

Subsidiabel  
% extra staloppervlak 

A. Vleeskuikens Gangbaar Vleeskuikens 18 0,056   

  Goed Nest Kip Vleeskuikens 16 0,063 13 

  Nieuwe Standaard Kip Vleeskuikens 13,5 0,074 33 

  BLK 1* Vleeskuikens 10,2 0,098 76 

  BLK 2* Vleeskuikens 11,05 0,090 63 

  BLK 3* niet biologisch Vleeskuikens 9,35 0,107 93 

  BLK 3* biologisch Vleeskuikens 8,5 0,118 112 

B. Leghennen Gangbaar scharrelei Leghennen 9 0,11   

  BLK 1* Leghennen 9 0,11 0 of 20(1) 

  BLK 2* Leghennen 9 0,11 0 of 50(1) 

  BLK 3* (niet biologisch) Leghennen 6,7 0,15 34 of 100(1) 

 BLK 3* (biologisch) Leghennen 6 0,17 50 of 100(1) 

C. Kalkoenen Gangbaar Kalkoenen 58 kg/m2 0,19 (2)   

  BLK 1* Kalkoenen 

max 40 (36) kg/m2 
voor de hanen 

(hennen) en max 3 
(4) dieren per m2 

0,29 53 



Bedrijfscategorie Welzijnsconcept Diercategorie 
Dieren per m2 
staloppervlak 

Staloppervlak in 
m2 per aanwezig 

dier 

Subsidiabel  
% extra staloppervlak 

voor de hanen 
(hennen) 

  BLK 2* Kalkoenen 
Max 35 kg/m2 en  

max 6,25 dieren/m2 
0,16 (3) 0 (5) 

  BLK 3* Kalkoenen 
Max 21 kg/m2 en 
 max 10 dieren/m2 

0,10 (4) 0 (5) 

D1. Vleeskonijn (< 5 
dieren) 

Wettelijk minimum Vleeskonijn 14,30 0,07   

  BLK 1* Vleeskonijn 11,10 0,09 29 

D2. Vleeskonijn (> 5 
dieren) 

Wettelijk minimum Vleeskonijn 16,70 0,06   

  BLK 1* Vleeskonijn 11,10 0,09 50 

E. Zeugen 

Gangbaar Zeugen 0,44 2,25   

BLK 1* Zeugen 0,44 2,25 13 of 0 (6) 

BLK 2* Zeugen 0,40 2,50 50 of 11(6) 

BLK 3* niet biologisch Zeugen 0,40 2,50 69 of 11(6) 

BLK 3* biologisch Zeugen 0,40 2,50 69 of 11(6) 

Gangbaar 
Zeugen in 
kraamhok 

0,29 3,50   

BLK 1* 
Zeugen in 
kraamhok 

0,26 3,80 13 of 9 (6) 

BLK 2* 
Zeugen in 
kraamhok 

0,15 6,50 50 of 86 (6) 

BLK 3* niet biologisch 
Zeugen in 
kraamhok 

0,13 7,50 69 of 114 (6) 



Bedrijfscategorie Welzijnsconcept Diercategorie 
Dieren per m2 
staloppervlak 

Staloppervlak in 
m2 per aanwezig 

dier 

Subsidiabel  
% extra staloppervlak 

BLK 3* biologisch 
Zeugen in 
kraamhok 

0,13 7,50 69 of 114(6) 

Gangbaar Biggen opfok 3,33 0,30   

BLK 1* Biggen opfok 2,50 0,40 13 of 33(6) 

BLK 2* Biggen opfok 2,00 0,50 50 of 67(6) 

BLK 3* niet biologisch Biggen opfok 1,67 0,60 69 of 100(6) 

BLK 3* biologisch Biggen opfok 1,67 0,60 69 of 100(6) 

F. Vleesvarkens Gangbaar Vleesvarkens 1,25 0,80   

  BLK 1* Vleesvarkens 1,00 1,00 25 

  BLK 2* Vleesvarkens 0,91 1,10 38 

  BLK 3* niet biologisch Vleesvarkens 0,77 1,30 63 

  BLK 3* biologisch Vleesvarkens 0,77 1,30 63 

G. Vleeskalveren Gangbaar Vleeskalveren 0,56 1,80   

  BLK 1* Vleeskalveren 0,50 2,00 11 

  BLK 2* Vleeskalveren 0,50 2,00 11 

  BLK 3* biologisch Vleeskalveren 0,29 3,5 (7)  94 

H. Vleesrunderen Gangbaar Vleesrunderen 0,25 4,00 (8)   

  BLK 1* Vleesrunderen 0,19 5,40 35 

  BLK 2* Vleesrunderen 0,15 6,60 65 

  BLK 3* biologisch Vleesrunderen 0,12 8,50 113 

I. Melkrundvee 
  
 

Gangbaar Melkrundvee 0,125 ligboxen 8,00 ligboxen (9)   

Gangbaar Melkrundvee 0,10 vrijloopstal 
10,00 

vrijloopstal (9) 
 

BLK3*  0,17 6,00 (10) 0 

J. Schapen gangbaar Schapen 0,50 2,00   

  skal schapen 0,67 1,50 0 



Bedrijfscategorie Welzijnsconcept Diercategorie 
Dieren per m2 
staloppervlak 

Staloppervlak in 
m2 per aanwezig 

dier 

Subsidiabel  
% extra staloppervlak 

 gangbaar Lam (0-120 dagen) 2,33 0,43 (11)   

 skal Lam (0-120 dagen) 2,86 0,35 0 

 
gangbaar 

Lam (121-360 
dagen) 

1,16 0,86   

 
skal 

Lam (121-360 
dagen) 

1,18 0,85 0 

K. Geiten Gangbaar Melkgeiten 0,77 1,30   

 Skal Melkgeiten 0,67 1,50 15 

 
Gangbaar 

Lam (0 - 2 
maanden) 

4,00 0,25   

 Skal Lam (0-120 dagen) 2,86 0,35 40 

 
Gangbaar 

Lam (2-12 
maanden) 

1,00 1,00   

 
Skal 

Lam (121-360 
dagen) 

1,18 0,85 0 

 

 

A. Vleeskuikens 

Bij de diercategorie vleeskuikens is gekeken naar de welzijnsconcepten van Beter Leven Keurmerk (BLK), Goed Nest Kip en Nieuwe Standaard Kip. 

Meer informatie over de welzijnsconcepten is te vinden op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_vleeskuikens.pdf 

- https://www.ah.nl/over-ah/meer-doen/dierenwelzijn/kip 

- https://www.jumbo.com/content/nieuwe-standaard-kip/ en https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/nieuwe-standaard-kip/ 

 

B. Leghennen 

Bij de diercategorie leghennen is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden 

op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_leghennen.pdf 

https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_vleeskuikens.pdf


(1) De verplichte overdekte uitloop voor leghennen geldt alleen als extra staloppervlak mits het aantal dieren, berekend over de gangbaar aanwezige 

staloppervlak (dus exclusief de verplichte overdekte uitloop) niet hoger is dan 9 dieren per m2 staloppervlak. Ingeval er meerdere verdiepingen worden 

gebouwd komt alleen de grondprojectie van de uitbreiding voor subsidiëring in aanmerking. 

 

C. Kalkoenen 

Bij de diercategorie kalkoenen is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Factsheet_Kalkoenen.pdf 

 
(2) Het oppervlak m2 per dier in de gangbare situatie is berekend, op basis van de gewichtseisen voor dieren in de gangbare en niet gangbare situatie, en 

uitgaand van een gelijke getalsverhouding tussen hanen en hennen. 

 
(3 en 4) Het benodigde oppervlakte aan stalruimte bij 2* en 3* BKL neemt af. Dit komt omdat minder binnenruimte nodig, maar gelijktijdig relatief veel 

buitenuitloop. De kosten voor de buitenloop wordt niet meegenomen. 

 
(5) De investeringskosten nemen af vanwege de afname van de benodigde oppervlakte aan stalruimte. Het benodigde % extra staloppervlak wordt hierdoor 

negatief, dit is afgerond op 0%. 

 

D. Konijnen 

Bij de diercategorie konijnen is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/concept-criteria_BLk_konijn2017.pdf 

 

E, Zeugen 

Bij de diercategorie zeugen is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_varkens.pdf 

 
(6) In de praktijk worden in een fokzeugenbedrijf guste zeugen, draagzeugen, kraamzeugen en biggen gehouden. Gemiddeld zijn de investeringskosten van 

het extra oppervlak op het fokzeugenbedrijf van gangbaar naar BLK 1* 13%, van gangbaar naar BLK2* 50% en van gangbaar naar BLK3* 69%.  

Mocht er sprake zijn van een bedrijf waarin slechts één van deze diersoorten wordt gehouden hebben we ook per diersoort de investeringskosten van het 

extra oppervlakte berekend. Voor gangbaar naar BLK1* geldt dan voor zeugen 0%, voor kraamzeugen 9% en voor biggen 33%. Voor gangbaar naar 

BLK2* geldt dan voor zeugen 11%, voor kraamzeugen 86% en voor biggen 67%. Voor gangbaar naar BLK3* geldt dan voor zeugen 11%, voor 

kraamzeugen 114% en voor biggen 100%. 



 

 

F. Vleesvarkens 

Bij de diercategorie vleesvarkens is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden 

op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_varkens.pdf 

 

G. Vleeskalveren 

Bij de diercategorie vleeskalveren is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden 

op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_vleeskalveren.pdf 

 
(7) Het oppervlak in m2 per dier tot 14 weken is minimaal 2,5 m2 daarna is het leefoppervlakte minimaal 4 m2. Gemiddeld is dit 3,5 m2.   

 

H. Vleesrunderen 

Bij de diercategorie vleesrunderen is gekeken naar het welzijnsconcept van Beter Leven Keurmerk (BLK). Meer informatie over het welzijnsconcept is te vinden 

op: 

- https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/pdf_sterren_consumenten/Tekst_BLk_vleesrunderen.pdf 

 
(8) De stichting Beter Leven Keurmerk heeft geen oppervlakte eisen opgenomen voor vleesrunderen in de gangbare situatie. Er zijn ook geen landelijke 

wettelijke eisen of Europese richtlijnen. Uitgegaan wordt daarom van de eisen in de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de situatie dat geen punten worden 

toegekend. Dat is bij 4 m2 per dier. (http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/Public/MDV_schemas/2018/27criteriaVleesveeMDVA9-1MDV12.pdf). 

 

I. Melkrundvee 

Er bestaat op dit moment alleen BLK- zuivel met 3 sterren.  

 
(9) De Stichting BLK heeft geen oppervlakte eisen opgenomen voor melkrundvee in de gangbare situatie. Er zijn ook geen landelijke wettelijke eisen of 

Europese richtlijnen. Uitgegaan wordt daarom van de eisen in de Maatlat Duurzame Veehouderij van de Stichting Milieukeur. Voor melkrundvee zijn er twee 

certificeringsschema’s melkveestallen A en melkveestallen B. In certificeringsschema B is opgenomen dat de loopruimte binnen de stal minimaal 5m2 dient te 

zijn. Er is geen ruimte voor de ligplaats opgenomen. In certificeringsschema A is de leefruimte per aanwezig dier bepaald op 8m2 bij een ligboxenstal en 



10m2 bij een vrijloopstal. Alle melkkoeien (lacterend of droogstaand) beschikken in de stal over de minimaal vereiste aantal m2 permanent toegankelijke 

leefruimte, bestaande uit ligplaats en de loopruimte. Dit is exclusief alle bijruimten. Er wordt daarom aangesloten bij de leefruimten van certificeringsschema A. 

 

https://www.smk.nl/Public/MDV_schemas/2018/23criteriaMelkveeMDVA9-1MDV12-niveauA.pdf 

https://www.smk.nl/Public/MDV_schemas/2018/23criteriaMelkveeMDVA9-1MDV12.pdf 
 

(10) Op de website van de Stichting BLK wordt voor de eisen terugverwezen naar een Bio-gecertificeerd bedrijf met een contract met Stichting BLK. Voor de 

oppervlakte eisen wordt gekeken naar de huisvestingseisen van de Stichting Skal. Hier is aangegeven dat de minimum oppervlaktes van de stallen voor 

rundvee voor een melkkoe 6 m2 is. De 6 m2 zijn de ruimten waarin de dieren direct toegang hebben. Dit is dus exclusief alle bijruimten. 

 

https://www.skal.nl/veehouderij/rundvee/huisvesting-weidegang/ 

 

J. Schapen 

Voor schapen is er geen BLK-dierwelzijnsconcept. Voor de bepaling van de oppervlakte-eisen voor gangbaar is de Maatlat duurzame veehouderij voor 

melkgeiten en melkschapen gehanteerd, waarbij de situatie dat een punt wordt toegekend als gangbaar wordt beschouwd.  
 

(11) In de MDV wordt gerekend met 0,86 m2 voor 2 lammeren bij de ooi. Per lam is het dan 0,43 m2 

https://www.smk.nl/Public/MDV_schemas/2018/26criteriaMelkgeitenenMelkschapenMDVA9-1MDV12.pdf 

 

Biologische schapen worden onder het Skal-keurmerk gehouden. https://www.skal.nl/veehouderij/schapen-geiten/huisvesting/ 

 

K. Geiten 

Voor geiten is er geen BLK-dierwelzijnsconcept. Voor de bepaling van de oppervlakte-eisen voor gangbaar is de Maatlat duurzame veehouderij voor 

melkgeiten en melkschapen gehanteerd, waarbij de situatie dat een punt wordt toegekend als gangbaar wordt beschouwd..  

https://www.smk.nl/Public/MDV_schemas/2018/26criteriaMelkgeitenenMelkschapenMDVA9-1MDV12.pdf 

 

Biologische geiten worden onder het Skal-keurmerk gehouden. https://www.skal.nl/veehouderij/schapen-geiten/huisvesting/ 
 
  

 

  


