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Vraag:
Voor de stopzetting van mijn varkensbedrijf heb ik enkele vragen. Vanaf wanneer moet ik
geen sanitaire bijdrage meer betalen en welke formulieren moet ik hiervoor invullen.
Antwoord:
Bij de stopzetting van het bedrijf moet u dit melden bij DGZ. Indien DGZ geen melding van
stopzetting heeft ontvangen blijft het beslag geactiveerd in de Saniteldatabank. De
stopzetting wordt schriftelijk door DGZ bevestigd. Samen met het document ‘Melding
stopzetting’ moeten ook niet gebruikte oormerken terug worden gestuurd.
Voor de berekening van het bedrag van de sanitaire 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 en vervolgens 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. 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.
Om vrijgesteld te worden van de verplichte bijdrage aan het begrotingsfonds dient u voor de
datum op de afrekening (afrekeningen worden jaarlijks rond 1 september opgemaakt) een
schriftelijke verklaring van stopzetting indienen. Dit bezwaarschrift wordt enkel aan de
controlerende dienst overgemaakt indien in bijlage een kopie van de verklaring van
stopzetting is gevoegd. Het document ‘Verklaring tot definitieve stopzetting van de
varkenshouderij’ heeft betrekking op de definitieve stopzetting en moet worden bezorgd aan
het begrotingsfonds voor de varkenssector.
Conclusie: De sanitaire bijdrage wordt berekend op het aantal varkensplaatsen en niet op
het aantal aanwezige varkens. Wanneer u stopt met het houden van varkens dient u uw
beslag stop te zetten bij DGZ. Vervolgens moet u aan het begrotingsfonds voor de
varkenssector uw stopzetting melden. Hierna zal u geen sanitaire bijdrage meer moeten
betalen.
Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de
formulering van dit antwoord:
- Patrick Werbrouck – Dierengezondheidszorg Vlaanderen

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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