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Vraag:  

Indien ik een aantal varkens van mijn gangbaar bedrijf over een buitenloop laat beschikken, 

heeft dit dan gevolgen i.v.m. de gecontroleerde huisvesting op het VKI? Indien wel, wat zijn 

deze gevolgen? 

Kan ik dan nog biggen verkopen aan een ander bedrijf of voldoen deze dan niet meer aan de 

gecontroleerde huisvesting op het andere bedrijf (ook al zitten ze daar de hele tijd binnen)? 

Antwoord:  

Als uw varkens over buitenbeloop beschikken, kan u NIET produceren onder gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden. Om te kunnen produceren onder gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden, moet u namelijk voldoen aan tien voorwaarden (FAVV 

omzendbrief, p. 5-6). Eén van de voorwaarden is dat de varkens geen toegang mogen hebben 

tot buitenfaciliteiten.  

 

Van zodra uw varkens over buitenbeloop beschikken, moet u dit schriftelijk melden aan 

Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)1. Hiervoor kan u gebruik maken van het volgende 

formulier. Dit formulier kan u ook gebruiken als u het statuut gecontroleerde huisvesting 

(opnieuw) wil verwerven. 

 

Implicaties van het NIET produceren onder gecontroleerde huisvestingsomstandigheden 

 

- Eén van de tien voorwaarden om te voldoen aan gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden, is dat een varkenshouder nieuwe dieren op het bedrijf 

mag binnenbrengen als zij ook afkomstig zijn van bedrijven die werken onder 

gecontroleerde huisvestingsomstandigheden. Als u dus uw biggen (die niet werden 

geproduceerd onder gecontroleerde huisvestingsomstandigheden) verkoopt aan een 

ander bedrijf, kan dit ander bedrijf NIET produceren onder gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden.  

 

- Op de voedselketeninformatie (VKI) moet worden vermeld dat de dieren NIET onder 

gecontroleerde huisvestingsomstandigheden worden geproduceerd en beschikken 

over buitenbeloop. De gegevens op het VKI moeten overeenkomen met het statuut 

van het beslag in Sanitel. 

 

- De karkassen en het slachtafval van de varkens die NIET onder gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden worden gehouden, worden tijdens de post-

mortemkeuring aan een visuele keuring en bijkomende palpaties en insnijdingen 

onderworpen. M.a.w. er geldt een uitgebreidere keuring dan enkel de visuele post-
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mortemkeuring bij gecontroleerde huisvestingsomstandigheden. Dit nieuwe systeem 

van de post-mortemkeuring in slachthuizen is sinds 1 juni 2014 in voege2.  

 

- Trichinella-infecties worden sporadisch waargenomen in de EU bij varkens met 

buitenbeloop. Varkens die worden geproduceerd onder gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden kunnen worden vrijgesteld van het verplichte 

trichinenonderzoek in het slachthuis (toekenning van een officieel statuut 

gecontroleerde huisvestingsomstandigheden door het FAVV). Bij NIET gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden en buitenbeloop moeten alle karkassen van varkens uit 

Belgische varkenshouderijen in het slachthuis worden onderworpen aan 

trichinenonderzoek (of aan de vervangende vriesbehandeling)3. Gespeende 

biggen van maximaal vijf weken oud zijn vrijgesteld.  

 

- Op uw bedrijf heeft het toegang verstrekken tot buitenbeloop invloed op de 

staalnamefrequentie in het kader van het Aujeszky monitoringprogramma. Op 

bedrijven met buitenbeloop (en ook op bedrijven die (op)fokvarkens in de handel 

brengen) moet er viermaandelijks (ten vroegste 3,5 en ten laatste 4,5 maanden na de 

laatste test; steekproef) een bloedname gebeuren bij vlees-, opfok- en fokvarkens in 

het kader van het Aujeszky monitoring programma4. Dit in tegenstelling tot de andere 

bedrijven waar er om de 12 maanden (tussen 10,5 en 13,5 maanden) bloedstalen 

worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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