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Vraag:  

Vanaf welke datum of vanaf welke periode wordt er gerekend voor de sanitaire bijdrage voor 
varkenshouders.  

Als een varkenshouder tijdelijk (bijvoorbeeld een jaar) minder varkens houdt dan dat hij 
plaats heeft, moet hij dan minder sanitaire bijdrage betalen?  

 

Antwoord:  

In de Programmawet van 29 maart 2012 (Titel 3 Landbouw; Hoofdstuk 1) zijn de verplichte 
bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren en dierlijke 
producten uit de varkenssector terug te vinden.  

Aangaande varkens worden de volgende bedragen vanaf 1 januari 2011 geïnd: 

- 0,20 euro per fokvarken dat kan gehouden worden met een minimum van 6,20 euro 
per bedrijf. Indien er biggen van het bedrijf worden afgevoerd komt deze bijdrage op 
0,40 euro per fokvarken, tenzij de biggen steeds naar één en hetzelfde bedrijf worden 
afgevoerd en gehouden tot slachting. 

- 0,30 euro per vleesvarken dat kan gehouden worden met een minimum van 6,20 
euro per bedrijf. Indien de biggen worden aangekocht komt deze bijdrage op 1,28 
euro per vleesvarkens dat kan gehouden worden, tenzij de biggen steeds van één en 
hetzelfde bedrijf worden aangekocht. 
Dit bedrag wordt verhoogd met 0,20 euro voor bedrijven dat meer dan 1500 
vleesvarkens kunnen houden. 

Voor de berekening van het bedrag van de bijdrage wordt rekening gehouden met het aantal 
fok- en vleesvarkensplaatsen en de aan- en of verkoop van biggen op het bedrijf zoals 
vermeld op het sanitair attest (heden ‘Toelating’ van het FAVV). Deze gegevens worden 
opgevraagd op het moment van facturatie (rond 1 september). De gegevens worden 
vergeleken met de aan- en afvoergegevens in Sanitrace. 

Wanneer u de factuur voor betaling van de bijdragen ontvangt, kan u binnen de 30 dagen 

een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet bestaan uit een aangetekend schrijven 

en verstuurd worden binnen de 30 dagen die volgen op de datum vermeld op het 

aanslagbiljet. Er is een standaarddocument beschikbaar indien u bezwaar betrekking heeft 

op een wijziging van het aantal fokvarkens- en/of vleesvarkensplaatsen. Bij leegstand of 

vermindering van het aantal plaatsen tussen datum van vorige en betwiste afrekening, wordt 

het bezwaarschrift enkel aan de bevoegde controledienst overgemaakt indien in bijlage een 

kopie van een conform sanitair attest of een conforme aanvraag om een sanitair attest te 

bekomen is toegevoegd.  

Conclusie: De sanitaire bijdrage wordt berekend op het aantal varkensplaatsen en niet op 

het aantal aanwezige varkens. Wanneer u bv. gedurende een jaar, minder varkens houdt en 

uw beslag laat aanpassen bij DGZ zal u minder sanitaire bijdrage moeten betalen. 
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Onderstaande instantie werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering 

van dit antwoord: 

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

 

 

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. 


