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Inleiding
Op uw melkveebedrijf worden voor de vernieuwing van uw veestapel en het in stand
houden van de melkproductie kalveren geboren. Dit levert natuurlijk zowel vaarsjes als
stiertjes op. Omdat de stiertjes geen melk geven kunt u ze aanhouden voor het vlees.
Het past goed in de biologische principes om alle dieren die op het biologisch bedrijf
worden geboren een biologisch leven te geven. In deze folder vindt u alle informatie
over de wetgeving die van belang is als u stieren op het eigen bedrijf houdt.

Biologische wetgeving
U bent biologisch veehouder dus moet u de stieren biologisch huisvesten.
Hieronder worden de belangrijkste aspecten besproken waar u in verband met
stiertjes aan moet denken. De volledige biologische wetgeving is te vinden op de
website van Skal Biocontrole.
Tijdens de zoogperiode (90 dagen):

• Bij voorkeur zogen met moedermelk, maar biologisch melkpoeder mag ook
• Minimaal 1,5 m² binnenruimte per dier
• Als de dieren 1 week oud zijn moet u ze in groepen huisvesten
• De dieren moeten voldoende schoon en droog strooisel tot hun beschikking hebben
• Vanaf 2022: als een kalf apart wordt gehouden vanwege ziekte, moet dit in een hok
zijn met dichte vloer en voldoende schoon en droog strooisel

• Mogelijkheid tot uitloop en/of weidegang is verplicht, tenzij de gezondheid van het
dier en/of weersomstandigheden dit niet toelaten.

• Als u de dieren onthoornt, moet u vooraf en per dier ontheffing aanvragen bij Skal.
• Als u de dieren wilt castreren, moet u vooraf en per dier ontheffing aanvragen bij Skal.
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Na de zoogperiode:

• De dieren moeten een volledig biologisch rantsoen krijgen
• Omschakelingsvoer is toegestaan: het voer moet afkomstig zijn van percelen in
het tweede omschakeljaar. Als het omschakelingsvoer van eigen bedrijf komt, mag u
dit tot 100% van het totale rantsoen voeren. Als u omschakelingsvoer aankoopt,
mag dit tot 30%.

• Voer moet voor 60% van eigen bedrijf of uit de regio (EU lidstaten) komen.
Vanaf 2023 wordt dit percentage 70%.

• Minimaal 60% van het rantsoen moet uit ruwvoer bestaan, dus maximaal 40% mag
krachtvoer zijn. De definitie van krachtvoer vindt u op de website van Skal.

• De dieren moeten toegang hebben tot weidegrond om te grazen
• Als u de dieren in natuurgebieden laat grazen, moeten deze percelen ook gemeld
worden bij Skal.
Kg levend
gewicht

Oppervlakte binnen
(m² per dier)

Oppervlakte buiten
(m² per dier)

< 100

1,5

1,1

< 200

2,5

1,9

< 350

4

3

> 350

5 en minstens 1 m² per 100 kg

3,7 en minstens 0,75 m² per 100 kg

Huisvesting en
vergunningen
Als u eigen stieren gaat aanhouden, heeft u waarschijnlijk meer stalruimte nodig.
Gaat u nieuw- of verbouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Ook moet u melden bij de gemeente dat u meer vee gaat houden.
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Mestplaatsingsruimte

Slacht

Als biologisch veehouder mag u 170 kg N/ha op uw bedrijf plaatsen. Als

Laat u de dieren slachten? Als u het vlees biologisch wilt verkopen moet u de dieren laten

u natuurgebieden in beheer heeft: Let op dat de mestplaatsingsruimte in

slachten bij een biologisch gecertificeerde slager.

natuurgebieden apart is vastgelegd in het pachtcontract. Is dit niet zo, dan kunt u
uitgaan van de normen van RVO Bereken of u mogelijk mest moet afvoeren als u
meer dieren gaat aanhouden.
De stikstofforfaits voor de verschillende diergroepen vindt u hieronder.

Initiatieven

• Vleesstierkalf tot een leeftijd van ca. 3 maanden: 6,6
• Vleesstieren van ca. 3 maanden tot ca. 16 maanden oud: 27,2
• Vleesstieren tot een leeftijd van ca. 16 maanden die op één bedrijf worden

Bionext voert in opdracht van Stichting DOEN het project ‘mannenvlees’ uit, en

afgemest: 23,4

• Overig vleesvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort
tot de hierboven genoemde categorieën en jonger is dan 1 jaar: 26,4

• Overig rundvee dat is bestemd voor roodvleesproductie dat niet behoort
tot de hierboven genoemde categorieën van 1 jaar en ouder: 65,4

Fosfaatrechten
Voor alle kalveren tot en met 14 dagen heeft u fosfaatrechten nodig. Daarna is
het afhankelijk van de functie van het dier of u fosfaatrechten nodig heeft.

• Als u stieren aanhoudt op eigen bedrijf voor het vlees heeft u daar geen extra
fosfaatrechten voor nodig.

• Als u vaarzen aanhoudt voor het vlees heeft u daar ook geen extra
fosfaatrechten voor nodig, maar deze mogen dan geen kalf krijgen.
Let er dus op dat u de dieren in de juiste diercategorie registreert.
Mogelijke diercategorieën:

• 116 Rosévleeskalveren (3 maanden - 8 maanden)
• 117 Rosévleeskalveren (14 dagen - 8 maanden)
• 122 Stieren, ossen of vrouwelijke dieren voor het vlees (vanaf 3 maanden tot
de slacht)
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brengt de problematiek onder de campagne ‘Man in de Pan’ onder de aandacht.
Samen met ketenpartijen wordt gezocht naar oplossingen en worden initiatieven
vanuit de sector op dit vlak ondersteund.

Deze brochure is uitgebracht binnen een project gefinancierd door het ministerie
van LNV. Het project heeft als doel om biologische veehouders van kennis te
voorzien over het houden van mannelijke dieren op het eigen bedrijf.
Het (gedeeltelijk) overnemen en/of kopiëren is uitsluitend toegestaan na overleg
met Bionext. Bij overname of kopiëren uit (delen van) ‘Regelgeving rondom het
afmesten van biologische stieren’ moet Bionext als auteur vermeld worden.

Stichting Bionext
World food Centre
Nieuwe Kazernelaan 2 - D42
6711JC Ede
030 - 233 99 70
info@bionext.nl
www.bionext.nl

Aanmelden nieuwsbrief
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De relevante regelgeving die is opgenomen in deze brochure is gebaseerd op informatie die bekend was bij
Bionext op het moment van schrijven in maart 2021. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze
brochure, en Bionext is niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige informatie.
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