Bijlage
Vereisten met betrekking tot het statuut van “gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”:
a) de varkenshouder heeft alle voorzorgen ten aanzien van de constructie van de gebouwen en
het onderhoud genomen om te voorkomen dat knaagdieren, andere zoogdieren en vleesetende
vogels (bijvoorbeeld eksters, roofvogels,…) in de gebouwen kunnen komen waar de dieren
worden gehouden.
Indien beschermde vogels (bv. boerenzwaluwen) zich nestelen in de stallen, dienen de nodige
voorzorgen te worden genomen om mogelijk contact met de varkens tot een minimum te
beperken;
b) De varkenshouder past een aangepast bestrijdingsprogramma
toe ,
met
name
voor
knaagdieren, maar ook voor ongewenste insecten, om besmetting van de varkens te
voorkomen. De varkenshouder houdt over dit programma een administratie bij die aan de eisen
van de bevoegde autoriteit voldoet;
c) de varkenshouder zorgt ervoor dat alle diervoeders afkomstig zijn van een inrichting die
diervoeders produceert volgens de beginselen van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor
diervoederhygiëne;
d) de varkenshouder bewaart diervoeders voor diersoorten die gevoelig zijn voor Trichinella
(varkens, everzwijnen, éénhoevigen) in afgesloten silo's of andere recipiënten waar geen
knaagdieren in kunnen komen. Alle andere diervoedervoorraden ondergaan een warmtebehandeling of worden geproduceerd en opgeslagen overeenkomstig de eisen vermeld in de
sectorgids voor de primaire productie10;
e) de varkenshouders moeten garanderen dat dode dieren onverwijld worden verzameld,
geïdentificeerd en vervoerd overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr.
1069/2009 en bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011;
f) indien zich in de nabijheid van het bedrijf een vuilstortplaats bevindt, stelt de varkenshouder de
bevoegde autoriteit hiervan in kennis wanneer die laatste haar controles uitvoert en dient hij
aan te tonen dat er verscherpte maatregelen worden genomen m.b.t. het weren van ongedierte
over het hele bedrijfsterrein (bv. de inschakeling van een gespecialiseerde firma voor
ongediertepreventie/bestrijding, zeer frequente controle van lokazen, …).
Het gaat onder andere om de varkenshouderijen die gelegen zijn in een straal van 1km rond de
vuilstortplaatsen van Antwerpen, Moen, Roeselare, Mont-Saint-Guibert, Monceau-Sur-Sambre,
Haccourt, Habay en Tenneville.
De bevoegde autoriteit besluit of het bedrijf kan worden erkend als bedrijf dat gecontroleerde
huisvestingsomstandigheden toepast op basis van het risiconiveau en de genomen
maatregelen om deze risico’s te voorkomen;
g) de varkenshouder zorgt ervoor dat de gedomesticeerde varkens (met inbegrip van biggen)
geïdentificeerd zijn, zodat elk dier naar het bedrijf terug getraceerd kan worden;
h) de varkenshouder zorgt ervoor dat gedomesticeerde varkens (met inbegrip van biggen) het
bedrijf alleen binnenkomen als zij van oorsprong zijn uit en komen van bedrijven die officieel
zijn erkend als bedrijven die gecontroleerde huisvestingsomstandigheden toepassen en als zij
sinds hun geboorte in zulke bedrijven werden gehouden;
i) geen van de gedomesticeerde varkens heeft toegang tot buitenvoorzieningen;
j) geen van de fok- en gebruiksvarkens, als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder c), van Richtlijn
64/432/EEG, is na het verlaten van het bedrijf van oorsprong gelost op een verzamelcentrum
als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder o), van Richtlijn 64/432/EEG, tenzij het
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verzamelcentrum voldoet aan de vereisten van de punten a) tot i) en alle gedomesticeerde
varkens die voor zendingen op het verzamelcentrum zijn samengebracht van oorsprong zijn uit
en komen van bedrijven die officieel zijn erkend als bedrijven die gecontroleerde huisvestingsomstandigheden toepassen.
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