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Vraag:
Wij hebben onze zeugenafdeling veranderd naar groepshuisvesting voor zeugen. We
hebben hokjes gemaakt voor 7 zeugen, dat gaat goed. Om eventueel zeugen af te zonderen
en omdat het zo uitkwam, zijn er 3 hokken gemaakt van 3,60 x 2,30 m om 3 x 2 zeugen af te
zonderen. Nu heb ik vernomen dat de minimum lengte 2,40 m moet zijn. Is dit waar? De
zeugen hebben hier toch ruim de wettelijke oppervlakte. Wat zou de controle hierover
zeggen?
Antwoord:
De wettelijke vereisten zijn beschreven in het K.B. van 15 mei 2003 betreffende de
bescherming van varkens in varkenshouderijen (naar aanleiding van de Europese Richtlijn
2001/93/EG).
Voor de lengte van de groepshokzijden worden duidelijke minimum vereisten opgelegd. De
lengte van een hok moet langer zijn dan 2,8 m. Wanneer de dieren met minder dan zes in
een groep zitten, wat in de hokken (3,6 m x 2,3 m) het geval is, moeten de zijden van het hok
langer zijn dan 2,4 m. De hokjes zijn dus niet geschikt als groepshokken. Maar aangezien u
ze gebruikt om zeugen af te zonderen, wat toegelaten is, kunt u dat ook als individuele plaats
inrichten. De wetgeving stelt namelijk: varkens die in groepen moeten worden gehouden
maar buitengewoon agressief zijn, door andere varkens zijn aangevallen of ziek of gewond
zijn, mogen tijdelijk worden opgesloten in een aparte box. In de gevallen bedoeld in
voorgaande paragraaf moet het dier zich in die aparte box gemakkelijk kunnen omdraaien,
voor zover dat niet in strijd is met specifiek veterinair advies. U zou dus elk hokje kunnen
splitsen in 2 hokjes van 1,8 op 2,3 of van 1,15 op 3,6. Uiteraard moeten deze
“afzonderingsplaatsen” qua aantal in een redelijke verhouding staan ten opzichte van het
totaal aantal zeugen in groep.
Bij een controle door de bevoegde instantie (in dit geval het FAVV) zullen de gevolgen van
een vaststelling van niet-conformiteiten worden toegepast. De gevolgen zijn in oplopende
volgorde een waarschuwing, een proces-verbaal en inbeslagname. De checklist die door het
FAVV bij de controles wordt gebruikt biedt hierbij houvast. In deze checklist kan u
terugvinden welke welzijnseisen prioritair zijn. Naast de kolommen ‘C’ (conform) en ‘NC’ (niet
conform) vindt men de kolom ‘punten’ waarbij telkens een waarde 1, 3 of 10 vermeld is. Hoe
groter dit cijfer, hoe ernstiger de niet-conformiteit wordt beschouwd. Groepshuisvesting vanaf
4 weken na insemineren is bijvoorbeeld een controlepunt met een weging van 10 punten,
maar de lengte van de zijden van een box, het minimale aandeel dichte vloer en de
maximale roosterspleetbreedte zijn controlepunten met een weging van 3 punten. Een
controle waarbij geen enkele niet-conformiteit wordt vastgesteld of alleen niet-conformiteiten
met een gewicht 1 wordt als ‘gunstig’ geëvalueerd. Ook bij een niet-conformiteit van gewicht
3 kan nog steeds een ‘gunstig’ worden verkregen op voorwaarde dat het totaal aantal nietconformiteiten minder is dan 20%. In alle andere gevallen is de evaluatie ‘ongunstig’, maar
een PV wordt pas opgesteld bij een niet-conformiteit van gewicht 10 en meer dan 20% nietconformiteiten.
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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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