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Het Varkensloket  
Scheldeweg 68 
9090 Melle 
09 272 26 67 
info@varkensloket.be  

 

Vraag:  

Ik ben momenteel ingeschreven als een open vleesvarkensbedrijf met 4 varkensplaatsen 

met biologisch karakter. Wat moet ik doen als ik 40 varkens (vleesvarkens en/of zeugen) wil 

houden? Aan welke voorwaarden moet ik als biologische varkenshouder eigenlijk voldoen? 

Antwoord:  

1) Wat moet ik doen als ik 40 (vleesvarkens en/of zeugen) in plaats van 4 varkens wil 
houden?  

Uitbreiding van het aantal varkensplaatsen – wijziging van het beslagtype 

Als u de capaciteit van uw beslag verhoogt (bv. van 4 naar 40 vleesvarkens), moet dit 

worden doorgeven aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Indien u naast de 

vleesvarkens ook zeugen wil houden om mee te kweken, moet het beslagtype worden 

gewijzigd van een vleesvarkensbedrijf naar een gesloten of gemengd bedrijf. Dit kan door 

middel van het invullen van het beslagfiche die u aan DGZ bezorgt. Tevens moet u een 

formulier invullen betreffende de gecontroleerde huisvesting.  

Bij DGZ wordt er nadien een dossier opgemaakt, dat wordt overgemaakt aan de provinciale 

controle-eenheid van het FAVV1 ter goedkeuring. Na de goedkeuring wordt de registratie 

uitgevoerd en ontvangt u een beslagfiche ter bevestiging.    

Certificering 

Bij het wijzigen van de bedrijfsgegevens, zoals het aantal dieren, bent u verplicht om uw 

controleorganisatie (in Vlaanderen Certisys, Tüv Nord Integra, Quality Partner of Control 

Union) op de hoogte te brengen.  

Wanneer u namelijk bent omgeschakeld naar de biologische productie, heeft u een 

kennisgevingsformulier ondertekend, waarin u informatie heeft gegeven over het bedrijf en 

het type producten dat je onder de biologische controle hebt geplaatst: aantal dieren, de 

diersoorten, rassen, en welke diersoorten je al dan niet zal omschakelen. Met het 

ondertekenen van dit formulier heeft u er zich toe verbonden om vanaf dan alle wettelijke 

bepalingen inzake bio toe te passen en de controleorganisatie op de hoogte te brengen bij 

wijzigingen. 

2) Aan welke voorwaarden moet ik als biologische varkenshouder eigenlijk voldoen? 

Voorwaarden biologische varkenshouderij 

In de brochure Bio en de wet (BioForum Vlaanderen) vindt u een samenvatting van de 

voorwaarden waaraan u als biologische veehouder moet voldoen: de herkomst en aankoop 

van de dieren, het houden van biologische en gangbare dieren, de huisvesting, de selectie 

                                                           
1 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 
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van rassen, grondgebondenheid en mestbeheer, de diergezondheid, biologisch voeder, de 

voortplanting en de toegestane ingrepen bij de dieren.  

Daarnaast vindt u in bovenstaande brochure eveneens informatie over thuisverkoop of 

bereiding op het landbouwbedrijf, etikettering van dierlijke producten, het transport en de 

certificering.   

 
 

Voor praktische begeleiding bij het omschakelen naar de biologische varkenshouderij, kan u terecht 

bij Bio Zoekt Boer:  

Sander Van Haver 

Tel 016 28 61 34 

GSM 0470 26 66 60 

Fax 016 28 61 29 

E-mail info@biozoektboer.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de 

formulering van dit antwoord: 

 An Van Damme – Teamleider Registratie – Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 

 


