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Vraag:
Is een alarm verplicht in de vleesvarkensstal? Is een alarm verplicht in de zeugenstal? Indien
een alarm verplicht is aan welke voorwaarden moet het alarm dan voldoen?
Antwoord:
Wanneer de gezondheid en het welzijn afhankelijk zijn van een kunstmatig ventilatiesysteem,
moet dat systeem voorzien zijn van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse
lucht wordt aangevoerd. Indien het hoofdsysteem uitvalt moet een alarmsysteem in werking
treden. Indien een mechanisch of automatisch gestuurde ventilatie aanwezig is in de stal,
bent u wettelijk verplicht een alarmmelding te voorzien. Het alarmsignaal moet in alle
gevallen worden waargenomen, vandaar tegenwoordig de automatische koppeling naar de
GSM. Controleparameters voor het in werking treden van het alarm kunnen minimum
temperatuur, maximum temperatuur en stroomtoevoer zijn. Het alarmsysteem moet
regelmatig (bv. om de 3 maanden) worden getest. Deze regelgeving werd opgenomen in het
Koninklijk besluit van 1 maart 2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden
gehouden dieren. Dit koninklijk besluit kwam er naar aanleiding van de richtlijn 98/58/EG van
de raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden
dieren.
In de wetgeving werden geen voorwaarden opgenomen waaraan het systeem moet voldoen.
Uiteraard moet het alarm in werking treden wanneer zich een elektriciteitspanne voordoet.

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering
van dit antwoord:
- Rony Geers – Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

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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