
 

 

Wedstrijdreglement Mooiste kippenweide 2022 

De verkiezing van de Mooiste kippenweide 2022 is een initiatief van BioForum vzw. Het 

uitgangspunt van de verkiezing is een erkenning voor de inspanningen van de biologische 

pluimveehouder die zijn of haar uitloopweide zo heeft ingericht dat die maximaal tegenmoet 

komt aan het dierenwelzijn van de kippen en die bovendien ook mooi om te zien is vanwege 

het natuurlijke karakter.  

Het welzijn van dieren is een van de speerpunten in de biologische landbouw. Met deze 

verkiezing willen we de consument overtuigen om (vaker) te kiezen voor biologische producten 

te kiezen door hen te informeren over de meerwaarde van biologische eieren, kippenvlees… en 

hun afgeleide producten. Zo willen we mensen bijvoorbeeld tonen hoe ze aan het eitje in de 

winkel kunnen zien of de kip buiten gelopen heeft. 

 

Art. 1 Organisator en reglement 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BioForum vzw,  waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is in Antwerpen-Berchem en met ondernemingsnummer 0474.259.229 RPR 

Antwerpen, hierna genoemd ‘de organisator’. 

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarde voor de 

wedstrijd ‘De mooiste kippenweide 2022’.  De wedstrijd wordt via de kanalen van BioForum en 

zijn partners bekend gemaakt, met name via www.bioforum.be en de nieuwskanalen naar de 

sector, andere b2b-kanalen via partners. De wedstrijd wordt georganiseerd in Vlaanderen. De 

organisator kan gecontacteerd worden via pers  

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van 

onderhavig reglement.  

 

Art. 2 Deelnemers 

Elke deelnemer heeft een geldig biocertificaat en voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals 

beschreven in het lastenboek voor biologische productie. De geldigheid van het biocertificaat 

wordt afgetoetst bij de Vlaamse overheid. Alle biologische pluimveebedrijven, zowel leg-als 

vleeskippenbedrijven, kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor zover zij zich inschrijven met 

een vaste kippenstal. De hoofdzetel moet gevestigd zijn in Vlaanderen.  

Art. 3 Verloop van de wedstrijd 

De inschrijvingen zijn open van 26 april 2022 (10.00 uur) tot en met 30 mei 2022 (23.59 uur).  

Het inschrijvingsdossier is te vinden op www.bioforum.be   

http://www.bioforum.be/
http://www.bioforum.be/


 

 

Deelnemers die het inschrijvingsformulier niet online kunnen invullen, bezorgen digitaal een 

volledig ingevuld inschrijvingsdossier uiterlijk 30 mei 2022 aan BioForum via mail: 

info@bioforum.be  Na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd.  

Verloop van de wedstrijd:  

• April – mei: bekendmaking wedstrijd, oproep tot deelname en mogelijkheid tot 

indienen dossier.  

 

• Juni 2022: beraadslaging jury en selectie van genomineerden. Op basis van het 

inschrijvingsdossier worden afhankelijk van het aantal inzendingen drie à vijf 

genomineerden geselecteerd door de jury volgens een aantal gunningscriteria: voldoet 

de uitloop aan de wettelijke vereisten voor bio, visuele elementen, soort van 

beplanting, hoe gebruiken de kippen de uitloop daadwerkelijk en oog voor 

dierenwelzijn....  

 

• September: Stemming voor het publiek op de genomineerden  

• 4 Oktober: Uitreiking van de publiekswinnaar en de jurywinnaar op Werelddierendag.  

 

De uitspraak van de jury is bindend. De juryleden werken onbezoldigd aan het project, 

zijn niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag. De 

organisator is niet verantwoordelijke voor eventuele nadelige gevolgen voor de 

genomineerden naar aanleiding van hun deelname. 

Art. 4 Prijsuitreiking 

Meedoen levert je bedrijf extra publiciteit op én je positieve verhaal kan de biologische -kippen 

en eitjes een duwtje in de rug geven. De drie laureaten krijgen een prachtige oorkonde en we 

maken ook een kort filmpje over uw bedrijf. 

 

Art. 5 Persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres,…) van elke deelnemer worden door de 

organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de 

wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 

(algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de 

opvolging van de verkiezing Mooiste kippenweide 2022.  

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze genomineerd worden of 

laureaat worden, zij met foto, video en naam verschijnen op de communicatiekanalen van de 

organisator en zijn partners.  
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