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

 

Vraag:  

Blijkbaar zou er sedert 2014 een mogelijkheid bestaan een quarantainestal voor jonge 

zeugen te hebben op een andere locatie, maar onder hetzelfde beslagnummer. Wat zijn de 

voorwaarden om op deze manier te kunnen werken? 

 

Antwoord:  

Het is inderdaad, sinds 1 januari 20151, mogelijk om één varken of een groep varkens in een 

quarantainestal tijdelijk geïsoleerd te houden om hun gezondheidsstatus te evalueren en/of 

aan te passen aan het bedrijf. 

 

- Quarantainestal 

De quarantainestal mag op een andere locatie dan het beslag (waaraan het is gelinkt) zijn 

gevestigd. Een voorwaarde is dat de quarantainestal zich in vogelvlucht binnen een cirkel 

van 1 km van uw beslag bevindt.  

 

Een quarantainestal wordt dus niet als een apart bedrijf/beslag gezien. Bij een 

quarantainestal moet u dus geen apart bedrijfsregister bijhouden, moeten de varkens niet 

worden gemerkt bij het verplaatsen naar het gelinkte beslag en is het niet nodig om een 

verplaatsingsdocument op te maken en te registreren in Sanitel.  

 

- Quarantainebedrijf 

Indien de stal waar de varkens tijdelijk worden opgevangen zich buiten een straal van 1 km 

van uw beslag bevindt, spreekt men van een quarantainebedrijf. Deze ‘stal’ wordt dus 

aanzien als een apart bedrijf/beslag. Het beslag moet (als quarantainebedrijf) worden 

geactiveerd bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Bij het overbrengen naar uw huidige 

beslag moeten de varkens (ten laatste bij vertrek) worden gemerkt met beslagoormerken van 

het quarantainebedrijf en moet het transport vergezeld zijn van een verplaatsingsdocument. 

Voor het quarantainebedrijf moet ook een bedrijfsregister (papier of geïnformatiseerd) 

worden bijgehouden.  

 

 

Bijkomende informatie kan u terugvinden door te klikken op de volgende hyperlink: 

http://www.dgz.be/nieuwsbericht/nieuw-kb-identificatie-registratie-varkens-zorgt-voor-kostenverlaging-

de-sector-deel-i 
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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. 

 


