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Vraag:
Wanneer mag de ruimte onder de voedertrog worden meegeteld als vrije vloeroppervlakte
voor zeugen in groepshuisvesting? Is een voedertrog die op een hoogte van 15 cm hangt
voldoende?
Antwoord:
De Belgische wetgeving vermeldt geen exacte definitie van ‘beschikbare vloeroppervlakte’.
Interpretaties kunnen bijgevolg verschillen. Als vuistregel wordt gebruik gemaakt van een eis
uit de Nederlandse regelgeving (Nederlandse Varkensbesluit). Het uitgangspunt is dat
zeugen die in de box liggen de snuit onder (bij een zwevende trog) of gedeeltelijk boven (bij
een verzonken trog) de trog kunnen leggen. Het FAVV volgt momenteel deze redenering in
die zin dat bij voederbakken, waarvan de onderkant zich minstens 20 cm boven de grond
bevindt, de oppervlakte eronder meegeteld wordt voor een diepte van maximaal 15 à 20 cm.
Bij een volledig verzonken trog wordt maximaal 15 cm meegeteld. De ruimte van een
voederbak die op de vloer staat, wordt dus nooit meegeteld.
Conclusie: De oppervlakte onder de voedertrog kan enkel als extra vrije vloeroppervlakte
worden meegerekend indien de voedertrog minstens op 20 cm van de vloer hangt.

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.
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