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

 

Vraag: 

Zijn er welzijnsnormen (o.a. totale vloeroppervlakte, balkbreedte en aandeel dichte vloer) voor 
zeugen in de dekafdeling, m.a.w. vanaf het moment van spenen tot 4 weken na de 
inseminatie? 

 

Antwoord: 

Er zijn geen specifieke minimumvoorschriften voor oppervlakte en vloeren (totale 

vloeroppervlakte, aandeel dichte vloer, spleet- en balkbreedte van betonroostervloeren) voor 

de zeugen en gelten in de dekafdeling vooropgesteld. In de wetgeving (K.B. van 15 mei 2003 

betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen) is wel opgenomen dat de 

dieren gemakkelijk moeten kunnen gaan staan en gaan liggen in hun hok/box.  

Wel zijn enkele huisvestingsvoorwaarden voor zeugen en gelten (K.B. van 15 mei 2003) van 

toepassing.  

- Het aanbinden van zeugen en gelten is sinds 1 januari 2006 verboden.  

- Zeugen en gelten moeten permanent kunnen beschikken over los materiaal bv. stro, 

hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf of een mengsel ervan. Dit voor 

zover de gezondheid van de dieren daardoor niet in gevaar komt.  

- Alle guste en drachtige zeugen en gelten moeten een toereikende hoeveelheid bulk- 
of vezelrijk voer en energierijk voer krijgen om hun honger te verminderen en in hun 
behoefte tot kauwen te voorzien. 

 

Daarnaast zijn enkele algemene voorwaarden (K.B. van 15 mei 2003) van toepassing voor 
alle varkens: 

- In de ruimtes waar varkens worden gehouden moet de lichtintensiteit ten minste 40 lux 
bedragen gedurende ten minste 8 uur per dag.  

- In elke varkensstal gebouwd na 1 januari 2003 moeten licht doorlatende openingen in 
het dak en/of muren worden voorzien, waarvan de totale oppervlakte niet kleiner mag 
zijn dan 3% van de totale vloeroppervlakte.  

- De varkens moeten toegang hebben tot een schone ligruimte met een comfortabele 
afwerking en temperatuur met een adequate afvoer.  

- De varkens moeten kunnen rusten en normaal kunnen opstaan.  
- De varkens moeten andere varkens kunnen zien (in de laatste week van de dracht en 

tijdens het werpen mogen varkens uit het zicht van soortgenoten worden gehouden).  
- Varkens van meer dan twee weken oud moeten permanent over voldoende vers water 

kunnen beschikken.  
- De vloeren moeten vlak, maar niet glibberig zijn om te voorkomen dat de dieren zich 

verwonden, en moeten zo zijn ontworpen, uitgevoerd en onderhouden dat zij bij de 
dieren geen letsels of pijn veroorzaken. Zij moeten aangepast zijn aan het gewicht en 
de grootte van de dieren en moeten, wanneer geen strooisel wordt verstrekt, een 
stevig, vlak en stabiel oppervlak vormen. 
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In bedrijven waar minder dan 10 zeugen worden gehouden, mogen de zeugen tijdens de 
groepshuisvestingsperiode (vanaf 4 weken na de inseminatie tot één week voor de verwachte 
werpdatum) apart worden gehouden, mits zij zich gemakkelijk in de box kunnen omdraaien.  

 

 

 

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

- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling  

 

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. 

 


