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Vraag:
Graag had ik van jullie vernomen wat de normen zijn op gebied van spleetbreedte roosters.
Hoe gaat men tijdens controles om met te brede roosterspleten in oudere stallen? Wat kan
men hieromtrent nog verwachten in de toekomst? Gaan bv. oudere stallen ook moeten
voldoen aan de recentste normen?
Antwoord:
In het K.B. van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen,
werden maximum spleetbreedtes voor betonnen roostervloeren vastgelegd. In onderstaande
tabel is terug te vinden welke normen werden opgelegd. Dit K.B. is van toepassing voor
varkensbedrijven die op Belgisch grondgebied zijn gevestigd.
Tabel 1: Voorschriften voor betonroosters in België (K.B. van 15/05/2003)

Maximum spleetbreedte

Minimum balkbreedte

Zogende biggen

11 mm

50 mm

Gespeende biggen (tot een
leeftijd van 10 weken)

14 mm

50 mm

Vleesvarkens (vanaf een
leeftijd van 10 weken tot
slachten of dekken)

18 mm

80 mm

Gelten en zeugen

20 mm

80 mm

Deze voorschriften zijn vanaf 1 januari 2013 in België van toepassing op alle bedrijven, dus
ook in oude stallen. Voor 1 januari 2013 zijn deze voorschriften in België van toepassing op
alle bedrijven die na 1 januari 2003 voor het eerst in gebruik werden genomen, werden
gebouwd of verbouwd.
Spleten van betonroosters (ook nieuwe) zijn niet tot op de millimeter gelijk, er zullen steeds
enkele kleine afwijkingen terug te vinden zijn. Voor nieuwe roosters kunnen documenten
zoals bestelbon of factuur aantonen dat roosters met toegelaten spleetbreedtes zijn
geïnstalleerd. Voor oude roosters moet echter gemeten worden of worden nagegaan of een
voorwerp met een bepaalde breedte door de rooster kan. Mogelijk wordt bij het meten een
(beperkte) marge getolereerd.
In een aantal Europese lidstaten wordt de norm zo geïnterpreteerd dat deze enkel zou
gelden voor volroosterstallen. Als dit gevolgd wordt zou het eventueel te overwegen zijn,
naar aanleiding van een vastgestelde afwijking de rooster te behouden en een deel volle
vloer te realiseren.
Het is echter belangrijk om het doel van de norm voor ogen te houden, de beperking op
spleetbreedte is er omdat de dieren zich niet zouden kwetsen ter hoogte van de klauwen.
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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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