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

 

Vraag:  

Ik zou graag twee varkens kopen om in de tuin te laten opgroeien en dan te slachten voor 
het vlees. Ik las reeds op internet dat hiervoor een UBN dient aangevraagd te worden. Waar 
dien ik deze aanvraag te doen? Bij het ministerie? Zijn er andere aanvragen of acties die 
ondernomen dienen te worden vooraleer er tot een aankoop overgegaan kan worden? 
 
 

Antwoord: 

Elke houder van varkens, ook al is het er maar één, moet zich laten registreren, deze 
registratie gebeurd a.d.h.v. een registratieformulier. Daarnaast moet elke houder van 
varkens voldoen aan de voorwaarden die door het Federaal Agentschap voor de veiligheid 
van de voedselketen (FAVV) bepaald zijn. Daarnaast moet een contract worden afgesloten 
met een bedrijfsdierenarts en een plaatsvervangende dierenarts. U mag zelf een dierenarts 
kiezen, wanneer u contact opneemt met deze persoon zal hij/zij de nodige documenten 
opmaken en overmaken aan het FAVV. De standaardovereenkomst kan u hier vinden.      

Dat elke varkenshouder deze reglementering respecteert is belangrijk gezien de hoge 
densiteit van onze varkensstapel en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s. 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) zal een aanvraag tot activatie van een beslag 
overmaken aan de provinciale controle-eenheid (PCE) van het FAVV. Na ontvangst van de 
aanvraag heeft het FAVV 30 dagen tijd om advies uit te brengen over het al dan niet 
afleveren van de toelating voor het houden van varkens. Het FAVV kan de situatie ter 
plaatse komen controleren, indien voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden levert 
het FAVV een toelating af. Indien het bedrijf niet voldoet, heeft de varkenshouder 30 dagen 
tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren en een nieuwe aanvraag in te dienen. Wanneer 
ingrijpende veranderingen aan de sanitaire uitrusting worden uitgevoerd, is de 
varkenshouder verplicht dit te melden en wordt al dan niet een toelating afgeleverd. Een 
opmerking hierbij is dat geen keukenafval aan varkens mag worden gevoederd. 

Sanitaire uitrustingsvoorwaarden varkensbedrijf die moeten helpen om de verspreiding van 
besmettelijke ziekten te voorkomen: 

 Beschikken over een verharde, reinigbare laad- en losplaats voor varkens, 
goedgekeurd door het PCE wat ligging en inrichting betreft. 

 Beschikken over een afzonderlijke plaats voor het bewaren van krengen, goedgekeurd 
door het PCE wat ligging en inrichting betreft. 

 Beschikken over een omkleedlokaal, afgesloten van de stalruimte en het 
woongedeelte. Dit omkleedlokaal moet voorzien zijn van een wasbak met stromend 
water en een bak voor het reinigen en ontsmetten van laarzen. 

 Aan de in- en uitgang van het omkleedlokaal moet zich een voetbad gevuld met 
ontsmettingsmiddel bevinden. 

 Beschikken over een voorraad ontsmettingsmiddel (toegelaten door het PCE) 

 Beschikken over materiaal om voertuigen en krengbewaarplaats te reinigen en 
ontsmetten. 
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http://www.dgz.be/sites/default/files/Overeenkomst_bedrijfsdierenarts_varkens_en_plaatsvervanger.pdf


Versie: 1 Titel: Informatie rond het houden van hobbyvarkens Datum: 15/06/2012 

 

Uitzondering op bovenstaande voorwaarden: bedrijven met max. 3 varkensplaatsen voor de 
vetmesting, waar varkens worden aangevoerd met eigen vervoermiddelen en waar geen 
varkens of producten worden verkocht of afgevoerd. Deze ‘bedrijven’ moeten enkel 
beschikken over: 

 Ontsmettingsmiddel 

 Materiaal om voertuigen te reinigen en te ontsmetten 

 Een dekzeil 

 

 

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering 
van dit antwoord:  

- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 
- Dienst identificatie en registratie van 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. 

 


