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GROEPSHUISVESTING VOOR ZEUGEN: LAATSTE FASE 
OMSCHAKELEN 

De deadline van 1/1/2013 met betrekking tot omschakeling voor zeugen is intussen 
verstreken. In een aantal Europese lidstaten is de omschakeling compleet, andere 
lidstaten, waaronder België, worden door de Europese Commissie aangemaand 
dringend actie te ondernemen. Mogelijk volgen er boetes voor de lidstaten die in 
gebreke blijven.  

Geschat wordt dat ongeveer 10% van de Vlaamse bedrijven zich nog in regel dienen 
te stellen, hetzij door omschakelen, hetzij door de zeugentak te stoppen. Uit de 
gerichte controles die door het FAVV zijn opgestart zal moeten blijken of dit 
geschatte aandeel de reële situatie benadert. Voor België is het belangrijk zo snel 
mogelijk volledige omschakeling aan Europa te kunnen rapporteren, voor individuele 
zeugenhouders kan de vaststelling van niet-naleving ernstige negatieve 
consequenties hebben. 

Reden genoeg dus voor de laatste groep zeugenhouders om zo snel mogelijk actie 
te ondernemen, desnoods tijdelijk van aard, om de zeugen op zijn minst in groep te 
houden.  

De achterliggende wetgeving, de door het FAVV bij de controle gebruikte checklist, 
een uitgebreide brochure rond groepshuisvesting en een aantal eerder gestelde 
vragen en antwoorden zijn terug te vinden via www.varkensloket.be. Vindt u niet wat 
u zoekt, kan er altijd een bijkomende vraag worden gesteld. 

Een recent gestelde vraag betreft de bepaling van de beschikbare oppervlakte in een 
voederligbox met uitloop. Aangezien de wetgeving beschikbare oppervlakte niet 
expliciet definieert, kunnen interpretaties verschillen. Het Nederlandse Varkensbesluit 
kan hierbij inspireren: in Nederland is er een bijkomende norm voor de lengte van 
een voederligbox waarbij de ruimte onder een voederbak (die minstens 20 cm hoog 
hangt) of een deel van de lengte van een verzonken trog wordt meegeteld. 
Uitgangspunt is dat zeugen die in de box liggen de snuit onder de voederbak of 
gedeeltelijk boven een verzonken trog kunnen leggen. Het FAVV volgt momenteel 
deze redenering in die zin dat bij voederbakken waarvan de onderkant zich minstens 
20 cm boven de grond bevindt, de oppervlakte eronder meegeteld wordt voor een 
diepte van maximaal 15 à 20 cm. Bij een volledig verzonken trog wordt maximaal 15 
cm meegeteld. Een bak die op de boxvloer staat wordt dus nooit meegeteld. 

Conclusie: waar de wetgeving nog enige interpretatie mogelijk maakt, is het aan te 
bevelen de geplande situatie te evalueren zowel bij de meest gunstige als bij de 
meest ongunstige interpretatie. Houd er rekening mee dat bij eventuele controle een 
iets minder gunstige interpretatie kan toegepast worden, maar dat hoeft niet altijd tot 
een ongunstig controleresultaat te leiden. 
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