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Vraag:
Ik zou graag weten welke gevolgen er kunnen zijn voor zeugenhouders die de voorwaarden
van groepshuisvesting nog niet naleven op 1 januari 2013.
Wat zijn de gevolgen voor zeugenhouders die niet in orde zijn met groepshuisvesting voor
zeugen en geen bereidheid tonen tot aanpassing?
Wat zijn de gevolgen voor zeugenhouders die nog bezig zijn met de aanpassingen naar
groepshuisvesting van zeugen?
Wat zijn de gevolgen voor zeugenhouders die wel voldoen aan de vereiste totale
oppervlakte, maar niet voldoen aan het minimum aandeel dichte vloer?
Wat zijn de gevolgen voor zeugenhouders waarbij de spleetbreedte van de roosters niet in
orde is?
Antwoord:
Bij een controle door de bevoegde instantie (in dit geval het FAVV) zullen de ‘normale’
gevolgen van een vaststelling van niet-conformiteiten worden toegepast. De normale
gevolgen zijn in oplopende volgorde een waarschuwing, een proces-verbaal en
inbeslagname. De gevolgen van de overtreding zullen in verhouding staan tot de ernst van
de vaststelling. Het niet in groep huisvesten van zeugen vanaf vier weken na inseminatie zal
onmiddellijk aanleiding tot een proces-verbaal.
In de checklist ‘PRI 2102 Houden/fokken van varkens - Dierenwelzijn’ van het FAVV kan je
terugvinden welke welzijnseisen prioritair zijn. In de kolom punten is telkens een waarde (1, 3
of 10) toegekend. Hoe hoger dit cijfer, hoe ernstiger de niet-conformiteit wordt beschouwd.
Indien de zeugen en gelten vanaf vier weken na inseminatie tot één week voor de verwachte
werpdatum niet in groep worden gehouden zal deze niet-conformiteit een waarde van 10
krijgen. Het niet voldoen aan het minimum aandeel dichte vloer (0,95 m² voor gelten en
1,3 m² voor zeugen) en het niet voldoen aan de vereiste minimum balkbreedte en maximum
spleetbreedte zullen elk 3 punten krijgen.
Indien na controle geen niet-conformiteit of alleen niet-conformiteiten met een waarde één
worden vastgesteld, zal dit als ‘gunstig’ worden geëvalueerd. Bij een niet-conformiteit van
drie, kan nog gunstig geëvalueerd worden op voorwaarde dat het totaal aantal nietconformiteiten minder is dan 20 %. In de andere gevallen wordt de evaluatie ‘ongunstig’. Een
proces-verbaal wordt opgesteld bij een niet-conformiteit van 10 punten en bij meer dan 20 %
niet-conformiteiten. Inbeslagname is een uiterst zelden toegepaste maatregel, die alleen bij
zeer ernstige overtredingen zal overwogen worden. Voor bedrijven die MTR-premie
ontvangen kunnen niet-conformiteiten ondanks een gunstige eindevaluatie toch leiden tot
sancties.
Naast de ‘normale’ sancties, die het FAVV steeds kan toepassen, kunnen bijkomende
maatregelen de eerstkomende tijd alsnog in de wetgeving worden opgenomen. Zo wordt er
overwogen om dwangsommen op te leggen aan bedrijven die nog geen groepshuisvesting
voor zeugen toepassen.
In het K.B. van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen,
werd de minimum vereiste voor dichte vloer opgenomen. Voor zeugen betekent dit dat
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minstens 1,3 m² (0,95 m² voor gelten) van het totaal vloeroppervlak moet bestaan uit dichte
vloer. Onder dichte vloer verstaat men vloer die minder dan 15 % afvoergaten bevat.
Het is dus in de eerste plaats belangrijk dat u nagaat welk aandeel de afvoergaten hebben in
uw roostervloer. Het aandeel afvoergaten in de rooster wordt bekeken per roosterelement.
Wanneer de rooster minder dan 15 % afvoergaten heeft, telt hij voor 100 % mee als dichte
vloer, als de rooster meer dan 15 % afvoergaten heeft, telt hij voor 0 % mee als dichte vloer.
Indien u slechts een halve meter moet dichtmaken, volstaat het op dat gedeelte rooster een
aantal afvoergaten dicht te maken tot u onder de 15 % openingen uitkomt. Indien de rooster
minder dan 15 % openingen bevat, mag u de rooster intact laten, deze rooster wordt als
dichte vloer beschouwd.
De vereiste balk- en spleetbreedte van betonnen roostervloeren moet worden
gerespecteerd. De betonnen roostervloer moet voor zeugen en gelten een minimum
balkbreedte hebben van 80 mm en een maximum spleetbreedte van 20 mm. Voor
vleesvarkens moet de betonnen roostervloer een minimum balkbreedte van 80 mm hebben
en mag de spleet maximum 18 mm zijn. Deze eis heeft als doel te vermijden dat dieren zich
kwetsen door met de klauwen vast te zitten of te haperen in de spleet. Indien je nieuwe
roosters hebt aangekocht kan je a.d.h.v. bestelbonnen of facturen aantonen dat aangepaste
roosters zijn gekocht. De fabricatie van betonroosters is geen 100 % nauwkeurig waardoor
spleten (op sommige plaatsen) kunnen afwijken van de norm. Om deze reden wordt een
marge van maximum 3 mm gehanteerd. Om bestaande zeugenroosters te evalueren kan je
gebruik maken van een munt van 1 euro. Een 1 euro munt heeft een diameter van 23,25 mm
en zou niet in alle richtingen door de spleet van de zeugenrooster mogen kunnen. Voor de
spleetbreedte in de vleesvarkensstal te controleren kan je gebruik maken van een munt van
5 eurocent, deze heeft een diameter van 21,25 mm.

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben 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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