
Provinciale dienst van :

Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr :

Operator : N° uniek :

Adres :

PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn [3076] v2

C : conform
NC : niet-conform
NA : niet van toepassing

H : Hoofdstuk
B : Bijlage
A : Artikel

§: paragraaf
L : Deel
P : Punt

C NC Punten NA

1. BIJHOUDEN VAN REGISTERS

1. Het register van sterfgevallen is beschikbaar en wordt bijgehouden. 0

2. Het register met het geconstateerde aantal sterfgevallen wordt gedurende tenminste 3 jaar bewaard. 0

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

2. CONTROLE EN VERZORGING VAN DE DIEREN

2.1. Inspectie

1. Dieren die ziek of gewond lijken, moeten onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd, en wanneer die zorg
geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden
geraadpleegd.

0

2. Zieke of gewonde dieren moeten zo nodig worden afgezonderd in een passend onderkomen met een aangepaste
vloerbedekking. Desgevallend worden ze gedood of geëuthanaseerd.

0

3. Er is voldoende (vaste of draagbare) verlichting aanwezig voor een grondige controle van de dieren op elk
willekeurig tijdstip.

0



4. Alle dieren die voor hun verzorging en voeding volledig afhankelijk zijn van de mens, moeten tenminste éénmaal
per dag worden gecontroleerd.

0

5. Drachtige zeugen en gelten moeten, voordat zij in het kraamhok worden gebracht, grondig worden
schoongemaakt.

0

6. De drachtige zeugen en gelten zijn, indien nodig, behandeld tegen uitwendige en inwendige parasieten. 0

2.2. Voeder, water en andere stoffen bestemd voor de dieren

1. De dieren moeten een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voeder krijgen
zodat zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Het toegediende voeder en
drinken en de wijze van toediening mogen de dieren geen onnodig lijden of letsel toebrengen
Alle dieren moeten toegang hebben tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of moeten op
een andere wijze aan hun behoefte aan water kunnen voldoen. Het voederen gebeurt met tussenpozen die bij hun
fysiologische behoeften passen.

0

2. Substanties die schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het welzijn van de dieren worden niet toegediend. 0

3. Alle varkens worden ten minste eenmaal per dag gevoederd. Worden de dieren in groep gevoederd maar niet ad
libitum of via een automatisch individueel voeder-systeem dan kunnen ze allemaal tegelijk eten.

0

4. Varkens van meer dan twee weken oud beschikken permanent over voldoende vers water. 0

5. Alle guste en drachtige zeugen en gelten krijgen een toereikende hoeveelheid vezelrijk en energierijkbulk voeder. 0

2.3. Verminkingen

1. Men vindt geen aanwijzingen van niet-toegelaten ingrepen die op het bedrijf plaatsvinden. 0

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

3. INFRASTRUCTUUR EN UITRUSTING VOOR DE HUISVESTING VAN DE DIEREN

3.1. Bewegingsvrijheid

1. De dieren kunnen ongehinderd liggen, rechtstaan, en zich verzorgen. 0

2. Zeugen en gelten worden niet aangebonden. 0

3. Kraamhokken moeten voorzien zijn van een bescherming voor de biggen. 0

4. Biggen die minder dan 28 dagen oud zijn (eventueel 21 dagen) worden niet onnodig van hun moeder gescheiden,
tenzij de gezondheid of het welzijn van de zeug of van de biggen anders in het gedrang komt.

0

5. Het systematisch toedienen van kalmeermiddelen om het toevoegen
van dieren aan een groep te vergemakkelijken, is verboden. Het is slechts toegestaan in uitzonderlijke gevallen en
op advies van een dierenarts.

0

6. De dieren moeten worden gehouden in groepen waaraan zo weinig mogelijk dieren mogen worden toegevoegd
eenmaal de groepen gevormd zijn. Het in groepen plaatsen van varkens moet zo vlug mogelijk gebeuren, bij
voorkeur vóór of anders ten hoogste één week na het spenen.

0



3.2. Voldoende ruimte

1. De vrije ruimte in het kraamhok is voldoende groot om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken,
evenals voor het zogen van de biggen.

0

2. Gespeende varkens en gebruiksvarkens beschikken over voldoende oppervlakte. 0

3. Op bedrijven met 10 zeugen of meer, vanaf 4 weken na inseminatie tot 1 week voor de werpdatum beschikken de
zeugen en gelten individueel over voldoende vrije vloerruimte. Op bedrijven met minder dan 10 zeugen mogen
deze individueel gehouden worden mits zij zich gemakkelijk in de box kunnen omdraaien.

0

4. Op bedrijven met 10 zeugen of meer worden de zeugen en gelten in groepen gehouden vanaf vier weken na de
inseminatie tot één week vóór de verwachte werpdatum. Op bedrijven met minder dan 10 zeugen is deze
beschikking niet van toepassing.

0

5. De zijden van het hok waarin de groep wordt gehouden, moeten langer zijn dan 2,8 m. Indien minder dan zes
dieren in een groep worden gehouden, moeten de zijden van het hok waarin de groep wordt gehouden langer zijn
dan 2,4 m.

0

6. De beren beschikken over een vrije vloeroppervlakte (ligplaats inbegrepen) van ten minste 6 m².  Indien het hok
ook dient voor dekking moet de vrije vloeroppervlakte ten minste 10 m² groot zijn en vrij zijn van obstakels.

0

3.3. Automatische of mechanische apparatuur

1. Er is een goedwerkend alarm in geval van panne van het ventilatiesysteem en er bestaat een aangepast
vervangend ventilatiesysteem en in geval van alarm worden de passende maatregelen genomen (o.m. op zijn
minst natuurlijke ventilatie, desnoods door openen van de poorten,...).

0

2. Alle apparatuur die noodzakelijk is voor het welzijn wordt ten minste eenmaal per dag gecontroleerd. Vastgestelde
defecten moeten zo snel mogelijk worden hersteld.

0

3.4. Verstrooiingsmateriaal

1. Alle varkens beschikken permanent over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. 0

3.5. Minimumverlichting

1. De dieren krijgen voldoende licht. Als het natuurlijke licht niet volstaat om aan de fysiologische en ethologische
noden van de dieren te voldoen moet worden voorzien in aangepast kunstlicht.

0

2. De dieren mogen niet voortdurend in het duister worden gehouden of in kunstlicht verblijven zonder dat dit voor
een passende ononderbroken periode wordt uitgeschakeld.

0

3. In de ruimte waar varkens worden gehouden, is er overal voldoende verlichting gedurende tenminste 8 uur per
dag.

0

4. De daken en/of muren zijn voorzien van openingen die natuurlijk licht doorlaten. De totale oppervlakte van deze
openingen bedraagt minstens 3 % van de totale vloeroppervlakte van de hokken. Dit geldt voor alle stallen die na
1 januari 2003 gebouwd werden.

0

5. De varkens kunnen elkaar zien. 0

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur



4. GEBOUWEN EN BEHUIZING

1. De materialen en voorwerpen waarmee de dieren in contact kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn. 0

2. De materialen en voorwerpen waarmee de dieren in aanraking komen, kunnen grondig gereinigd en ontsmet
worden.

0

3. De ventilatie is toereikend. De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve
luchtvochtigheid en de gasconcentraties moeten binnen zodanige grenzen worden gehouden dat zij niet
schadelijk zijn voor de dieren.

0

4. Dieren die niet in gebouwen gehouden worden, moeten zo nodig voorzover mogelijk beschermd worden tegen
ongunstige weersomstandigheden, roofdieren en gezondheidsrisico's.

0

5. De varkens hebben toegang tot een schone en confortabele ligruimte met een geschikte temperatuur en een
adequate waterafvoer.

0

6. In het gedeelte van het gebouw waar varkens worden gehouden, is het geluidsniveau lager dan 85 dBA. Constant
of plotseling lawaai wordt vermeden.

0

7. De vloeren zijn effen maar niet glibberig en van die aard (ontwerp, uitvoering en onderhoud) dat ze geen letsel of
pijn bij de varkens veroorzaken.

0

8. 60 % van de vrije vloerruimte voor de bevruchte zeugen en gelten bestaat uit een dichte vloer (= minimaal 0,95 m²
per gelt en 1,3 m² per zeug) waarvan de openingen die bestemd zijn voor de afvoer van uitwerpselen en urine
maximaal 15 % van de beschikbare oppervlakte beslaan.

0

9. De betonnen roostervloeren die gebruikt worden voor de bevruchte zeugen en gelten beantwoorden aan de
volgende normen: minimale balkbreedte = 8 cm;
 maximale spleetbreedte = 2 cm. Dit is van toepassing sinds 1 januari 2013 op alle bedrijven.

0

10. De betonnen roostervloeren die gebruikt worden voor biggen voldoen aan de volgende normen: minimale
balkbreedte = 5 cm;
 maximale spleetbreedte = 1,1 cm. Dit is van toepassing sinds 1 januari 2013 op alle bedrijven.

0

11. De betonnen roostervloeren die gebruikt worden bij gespeende varkens en mestvarkens voldoen aan de volgende
normen: gespeende varkens : minimale balkbreedte = 5 cm;
 maximale spleetbreedte = 1,4 cm // gebruiksvarkens : minimale balkbreedte = 8 cm;
 maximale spleetbreedte = 1,8 cm. Dit is van toepassing sinds 1 januari 2013 op alle bedrijven.

0

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

5. PERSONEEL

1. Het personeel is competent en voldoende in aantal. 0

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %



Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

6. REGIONALISATIE

1. Deze checklist wordt ter beschikking gesteld van de Gewestelijke Overheid overeenkomstig het afgesloten
protocol tussen het FAVV en deze overheid. De maatregelen die ten gevolge deze waarnemingen zouden kunnen
genomen worden door de Gewestelijke Overheid vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV. Alle
items van deze CL hebben weging 0 omdat de agent van het FAVV niet bevoegd is om opvolgingsmaatregelen te
nemen bij niet conforme waarnemingen ihkv “dierenwelzijn”. De checklist wordt systematisch als “gunstig”
afgesloten zelfs indien niet-conformiteiten waargenomen werden.

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

7. RANDVOORWAARDEN

1. Een kopie van deze checklist wordt overgemaakt aan de Gewesten conform het protocol tussen het FAVV en de
betaalorganen van het Waalse en Vlaamse Gewest betreffende de randvoorwaarden. De door de Gewesten
mogelijk opgelegde inhoudingen met betrekking tot de premies naar aanleiding van de vaststellingen tijdens de
controles vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het FAVV.

Totaal : 0 0 0

Totaal van de wegingsfactoren : 0 0 0

% van de niet-conformiteiten : 0 %

Limieten : Te verbeteren : 0 %

Onvoldoende : 0 %

Ongunstig major : 0 Ongunstig minor : 0 waarvan 0 met *



Commentaar Controleur

Wetgeving:

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig Gunstig met opmerkingen Ongunstig

Gemaakt te , op

Handtekening en stempel controleur Naam operator of
aanwezige persoon :

Functie :

Tekent voor kennisname :


