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De nieuwe regelgevingsvoorschriften voor de varkenshouderij zijn gepubliceerd in de nieuwe basisverordening (EU) 2018/848 en de twee
bijkomende aktes: Verordening (EU) 2020/464 en Verordening (EU) 2020/2146.
De lijst van additieven en grondstoffen voor niet-biologische diervoeders is verschenen in de Verordening (EU) 2021/1165 Bijlage III.
Dit informatieblad geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de varkenshouderij.
Dit informatieblad zal worden bijgewerkt van zodra de definitieve voorschriften beschikbaar zijn. Bij de opstelling van deze fiche is rekening
gehouden met de specifieke regelgeving van het Vlaamse Gewest. Voor meer informatie over de regels die in het Waalse Gewest van
toepassing zijn, kunt u de Franse versie van dit informatieblad raadplegen.

Voeding
VERSTERKING VAN DE VOEDSELAUTONOMIE
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II - Punt 1.9.3.1

Het aandeel van het voeder dat van het landbouwbedrijf zelf afkomstig is of, als dat niet mogelijk is, in het kader van
regionale samenwerking wordt geproduceerd, wordt verhoogd naar 30% in plaats van 20%.

MINDER VOEDER AFKOMSTIG VAN BUITEN HET LANDBOUWBEDRIJF TIJDENS DE OMSCHAKELING
Verordening (EU) 2018/848 – Bijlage II Deel II - Punt 1.4.3

Het percentage voeder in het tweede omschakelingsjaar dat niet van het landbouwbedrijf afkomstig is,
wordt verlaagd naar 25% in plaats van de huidige 30%.
De cumulatie van extern voeder in het tweede omschakelingsjaar en zelf geproduceerd voeder in het
eerste omschakelingsjaar (meerjarige voedergewassen, eiwithoudende gewassen) mag niet meer dan 25%
bedragen, tegenover 30% onder de huidige verordening.

MELKVERVANGER VÓÓR HET SPENEN
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II - Punt 1.4.1

Indien het zogen met moedermelk niet mogelijk is, moet een alternatieve biologische melkvervanger "100% melk"
worden gebruikt. Het mag geen chemisch gesynthetiseerde componenten bevatten, zelfs indien deze als
additief zijn toegestaan, noch bestanddelen van plantaardige oorsprong (met inbegrip van biologische).

CONVENTIONELE EIWITHOUDENDE DIERVOEDERS
Verordening (EU) 2018/848 Punt 1.9.3.1 (C) Bijlage II deel II

Het zal nog steeds mogelijk zijn niet-biologische eiwithoudende diervoeders te gebruiken tot een maximum van 5% in
het rantsoen per periode van 12 maanden, op voorwaarde dat zij niet in biologische vorm beschikbaar zijn, en dat zij
worden bereid zonder chemische oplosmiddelen zoals thans het geval is. Ze mogen echter alleen worden gebruikt voor
de voedering van varkens van maximaal 35 kg. Deze afwijking zou echter op 31 december 2026 moeten
aflopen.
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Houderijpraktijken m.b.t. met welzijn van dieren
Er zijn een aantal nieuwe maatregelen ter verhoging van het dierenwelzijn opgenomen in de nieuwe Verordening (EU) 2018/848 onder bijlage
II deel II.

OPGELET !!!! Het knippen van de tanden is niet langer toegestaan.

HET LEVEN IN GROEP
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II – Punt 1.9.3.2.d

Zeugen moeten in groep gehouden worden.

PERIODE VAN DE WORP EN HET ZOGEN
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II – Punt 1.9.3.2.d

Zeugen mogen aan het einde van de dracht en tijdens het zogen worden geïsoleerd. Zij moeten zich echter vrij in hun
hok kunnen bewegen.
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II – Punt 1.9.3.2.e

Een aantal dagen voor de verwachte worp moet een hoeveelheid stro of ander natuurlijk materiaal ter beschikking
worden gesteld van de zeugen om een nest te maken.

Houderijpraktijken m.b.t. de huivesting
VOCHTIGE GROND OF MOERASGROND
Verordening (EU) 2018/848 Bijlage II Deel II Punt 1.6.10

Net als nu het geval is, moeten de dieren toegang hebben tot een open ruimte. Er is bepaald dat de hokken niet op
natte of moerassige ondergrond mogen worden gebouwd.

AANTREKKELIJKE EN SCHADUWRIJKE OPENLUCHTRUIMTEN
Verordening 2018/848 Bijlage II Deel II Punt 1.6.2 / Verordening 464/2020 Artikel 12

Zoals momenteel reeds het geval is, zullen gebouwen niet verplicht zijn indien de weersomstandigheden het mogelijk
maken dat de dieren het hele jaar door buiten kunnen leven. De nieuwe verordening voert echter een aanvullende
voorwaarde in: de dieren moeten toegang hebben tot beschutte of schaduwrijke plekken om hen tegen de
weersomstandigheden te beschermen. Bovendien wordt, waar mogelijk, de voorkeur gegeven aan
velden die beplant zijn met bomen of bossen.

OPPERVLAKTE BINNENRUIMTE
Verordening (EU) 2020/464 – Bijlage I – Deel III

De oppervlakten van de troggen worden in aanmerking genomen in de berekening maar de feeders niet.

DICHTE OPPERVLAKTE VOOR DE BUITENRUIMTES
Verordening (EU) 2020/464 – Artikel 11

Minstens de helft van de minimumoppervlakte van de binnen- en buitenruimten is dicht (zonder latten- of
roosterconstructie).
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Afwijkingen
Verordening (EU) 2018/848– Artikel 22 / Verordening (EU)2020/2146

Net als nu zal het bij wijze van afwijking mogelijk zijn niet-biologische dieren of diervoeders te gebruiken in geval van
een erkende rampsituatie: ongunstige weersomstandigheden, dierziekten, milieuongeval, natuurramp of iedere
rampzalige gebeurtenis erkend door een officiële beslissing genomen door de lidstaat.
De nieuwe Verordening gaat verder en biedt nieuwe mogelijkheden voor afwijkingen. Deze afwijkingen zijn tijdelijk en zouden
moeten aflopen op 31/12/2036.

AANKOOP VAN DIEREN
Verordening (EU) 2018/848 - Bijlage II Deel II - Punt 1.3.4.4

Voor alle aanvragen voor de aankoop van niet-biologische dieren kan een afwijking worden toegestaan na raadpleging
van de databank opgezet door de bevoegde autoriteit. De dieren mogen niet meer wegen dan 35 kg.

AANKOOP IN HET GEVAL VAN LET VERLIES BEDREIGDE RASSEN
Verordening (EU) 2018/848 -Bijlage II Deel II - Punt 1.3.4.1

In dit geval geldt niet langer een maximum van 40% voor de aankoop van niet-nullipare dieren.

BEZETTINGSDICHTHEID
Verordening (EU) 2020/2146 - Artikel 3 Punt 4 - Overweging (9)

Het zal mogelijk zijn af te wijken van de voorschriften inzake de maximale bezettingsdichtheid in gebouwen en de
minimale oppervlakte van binnen- en buitenruimten in geval van rampsituaties, zoals aardbevingen of overstromingen die
weiden of gebouwen vernielen.

Omsckakeling van de uitlopen
Het zal mogelijk zijn voor uitlopen die een verkorte omschakeling genieten, rechtstreeks naar de biologische houderij
over te stappen mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in de Leeswijzer zullen worden vastgesteld (dezelfde
voorwaarden als nu).
Er is geen sprake meer van een periode van 6 maanden.

Overgangsmaatregelen
Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de overgangsmaatregelen op grond van
Verordening 889/2008 en de nieuwe overgangsmaatregelen op grond van artikel 26 van Verordening
(EU) 2020/464

TER HERINNERING, HUIDIGE SITUATIE
De Verordening (EU) 889/2008 geeft de volgende informatie over de huisvestingsomstandigheden:
Minstens 50% van de oppervlakte van de binnenruimte zoals gedefinieerd in bijlage III van de
Verordening (EG) nr. 889/2008 moet dicht zijn (geen latten- of roosterconstructie).
De varkens moeten minstens toegang hebben tot bewegingsruimten in de open lucht die gedeeltelijk
afgedekt zijn en waar de dieren kunnen mesten en wroeten (er kunnen verschillende ondergronden worden
gebruikt: stro, aarde, enz.) – artikels 11.6 en 14.1 van de Verordening (EG) 889/2008.
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OVERGANGSPLAN
Type gebouw

Type niet-conformiteit

Termijn

Engraissement

Volledig gesloten gebouw
Gebouw slechts aan één kant open
Volledig overdekte (of onvoldoende
onoverdekte) ruimte
Onvoldoende oppervlakte
bewegingsruimte buiten
Elke niet-conformiteit m.b.t. de
toegang tot een bewegingsruimte
volgens de normen
Elke niet-conformiteit m.b.t. de
toegang tot een bewegingsruimte
volgens de normen

30/06/2021
31/12/2021
01/01/2023

Na het spenen/moederschap (dracht)

Moederschap (worp/ zogen)

01/01/2025
01/01/2026

01/01/2028

IN DE NIEUWE VERORDENING
Er is een extra overgangsperiode voorzien voor de aanpassing van voorzieningen in de open lucht om te
voldoen aan artikel 11 van de Verordening (EU) nr. 464/2020, dat voorschrijft dat ten minste de helft van de
buitenruimte dicht moet zijn. Gebouwen die vóór januari 2021 zijn gecertificeerd, zullen dan tot 1 januari
2030 van de overgangsmaatregelen kunnen profiteren.

Informatieblad opgesteld door

in samenwerking met
www.certisys.eu – info@certisys.eu – 09/ 245 82 36

