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Kort uitgelegd hoe respeggt de supply chain controleert 
Informatiedocument voor leghennenhouders 

 
1. Wat is het? 

 
respeggt controleert de volledige supply chain - van de broederij tot in de eierdoos of de 
levensmiddelenverpakking - om te garanderen dat de criteria voor de belofte "Zonder kuikendoden" 
worden nageleefd. 
Alle supply chains die de waarde "Zonder kuikendoden" naleven, kunnen gecontroleerd worden 
dankzij 
 
- de "geslachtsbepaling in het broedei door de SELEGGT-methode", 
- de "geslachtsbepaling in het broedei door de PLANTegg-methode", 
- de "geslachtsbepaling in het broedei door de In Ovo-methode" 
 

2. Wat zijn de voordelen? 
 

I. Nadat de controle van de supply chain in de 50e levensweek van de respeggt-leghennen 
met succes is afgerond, ontvangt het leghennenbedrijf rechtstreeks van respeggt een 
onkostenvergoeding van EUR 0,05 per geplaatste respeggt-leghen, indien er voor het 
koppel dankzij de SELEGGT-methode geen kuikens werden gedood. 

 

II. Dankzij de respeggt-controle van de supply chain kan de toegevoegde waarde "Zonder 
kuikendoden" worden gegarandeerd. Deze actieve controle biedt zekerheid en transparantie 
aan iedereen die deelneemt aan de supply chain. 
 

III. Consumenten kunnen de toegevoegde waarde "Zonder kuikendoden" gemakkelijk 
controleren door de producentencode in te voeren op de website 
https://www.respeggt.com/#code-check. 
Bovendien kunnen de consumenten zien welke oplossing gehanteerd werd. Er 
verschijnt namelijk de boodschap: "Zonder kuikendoden dankzij de geslachtsbepaling in 
het broedei volgens de SELEGGT/PLANTegg/In Ovo-methode. Dit biedt de consument 
een hoge mate van transparantie en grote zekerheid met betrekking tot de 
productbelofte. 

Hier scannen: 
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IV. Na de respeggt-controle van de supply chain wordt de respeggt-stempel op de eieren gezet. 

De verpakkingen van respeggt-eieren en respeggt-levensmiddelen krijgen het hartvormige 
respeggt-keurmerk. 

 
    links: respeggt-keurmerk, rechts: respeggt-stempel 
 

V. Het leghennenbedrijf krijgt voor elk door respeggt gecontroleerd respeggt-
leghennenkoppel dat 19 weken oud is een respeggt-certificaat "Zonder kuikendoden". 
 

VI. Op de socialmediakanalen (Facebook, LinkedIn) van respeggt en op de respeggt-website 
(www.respeggt.com) kunnen consumenten meer te weten komen over de respeggt-
eieren "Zonder kuikendoden", de respeggt-verpakkingen en de respeggt-levensmiddelen 
die momenteel op de markt zijn. 
 

VII. Indien een door respeggt gecontroleerd leghennenkoppel uit een supply chain met de 
SELEGGT-methode tijdens de opfok of vóór de 50e levensweek wegens de vogelgriep (AI) 
verplicht door de autoriteiten moet worden geruimd, zal respeggt de broederij geen 
kosten aanrekenen voor de geslachtsbepaling van het identieke, vervangende respeggt-
koppel. 
Het officiële bevel tot ruiming wegens AI moet hiervoor naar respeggt worden gestuurd. 
Het gaat om een "identiek vervangend koppel" indien onmiddellijk na de ruiming 
hetzelfde aantal dieren voor de eerder geruimde stal bij de broederij wordt besteld, 
waarbij de SELEGGT-methode en de respeggt-controle van de supply chain werden 
toegepast. 
 

VIII. De respeggt-controle van de supply chain kan bij elk houderijsysteem uitgevoerd 
worden. 

 

3. Hoeveel kost de controle van de supply chain? 
 
Als de geslachtsbepaling in het broedei is uitgevoerd met de SELEGGT-methode brengt respeggt 
geen kosten in rekening voor de controle van de supply chain, noch aan het leghennenbedrijf, 
noch aan de broederij, het opfokbedrijf of het eierpakstation. 
Integendeel: nadat de controle van de supply chain in de 50e levensweek van de respeggt-
leghennen met succes is afgerond, ontvangt het leghennenbedrijf rechtstreeks van respeggt een 
onkostenvergoeding van EUR 0,05 per geplaatste respeggt-leghen, indien in de supply chain de 
SELEGGT-methode werd toegepast. 
 
Als de geslachtsbepaling in het broedei is uitgevoerd door middel van de PLANTegg/In Ovo -
methode rekent respeggt na het uitkomen van de kuikens licentiekosten aan van EUR 0,10 per 
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bestelde respeggt-leghen. Deze kosten worden direct in rekening gebracht aan de broederijen. 
Bovendien zullen de licentiekosten van EUR 0,10 per respeggt-leghen voor grote koppels (50.000 
leghennen en meer) een maximumgrens van 5.000 € hebben. 
 

4. Welke inspanningen moet het leghennenbedrijf leveren voor de controle van de 
supply chain? 
 
Om na te gaan of er sprake is van een supply chain van respeggt worden de volgende gegevens 
door het leghennenbedrijf verzameld en gecontroleerd: 

- Leveringsbewijzen van de jonge leghennen 
- Melding bij het slachten van de leghennen 
- Een ondertekende akkoordverklaring waarin het leghennenbedrijf de vereisten van 

respeggt bevestigt (het document dat het leghennenbedrijf naar respeggt stuurt). 
- Voor elk respeggt-koppel vindt een aangekondigd bezoek van respeggt ter plaatse 

plaats, waarbij de "7 respeggt-regels voor leghennenbedrijven" 
(https://www.respeggt.com/systempartner/) worden gecontroleerd en een 
bezoekersprotocol wordt ingevuld. 

- Toelating om de verpakking met het hartvormige respeggt-keurmerk te mogen 
gebruiken als de eieren door het leghennenbedrijf zelf verkocht worden.  
 

Deze informatie wordt rechtstreeks tussen respeggt en het leghennenbedrijf uitgewisseld, tenzij 
anders overeengekomen. 
 

5. Wat zijn de gevolgen indien een respeggt-controle van de supply chain niet 
gewenst is? 
 
Het hartvormige respeggt-keurmerk en de respeggt-stempel mogen dan onder geen enkel 
beding worden gebruikt. Het is bovendien niet toegestaan om met klanten te communiceren 
met de referentie "respeggt". 
 
Sommige retailers gebruiken het hartvormige respeggt-keurmerk op de eierverpakkingen van 
hun eigen merk. Deze retailers kunnen niet worden bevoorraad zonder een controle van de 
supply chain door respeggt. 
 

6. Wat moet ik doen om een respeggt-controle van de supply chain voor mijn 
leghennen te krijgen? 
 
Gelieve de broederij steeds op de hoogte te brengen of een respeggt-controle van de supply chain 
gewenst is wanneer u uw FOCC-koppels bestelt. De broederij zal deze informatie dan doorgeven 
aan respeggt. Wanneer de broedeieren eenmaal geplaatst zijn, kan achteraf voor deze batch 
eieren/bestelling geen respeggt-controle van de supply chain meer worden aangevraagd. 
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