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Vanaf 1 juni 2014 treden in de slachthuizen nieuwe regels in werking inzake visuele 

keuring van de varkens en de "Trichinella"-analyses. Die nieuwigheden berusten op 

de toepassing van de "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" in de 

varkenshouderijen. Aanvullende informatie over dit onderwerp kan worden gevonden 

in de omzendbrieven van het Agentschap die beschikbaar zijn op de website: 

http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/default.asp   

 

Standaard wordt er op 1 juni 2014 van uitgegaan dat alle Belgische varkenshouderijen 

de "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" toepassen en ze genieten dan ook 

allemaal van het statuut “houderij met gecontroleerde huisvestingsomstandigheden”. 

Indien de voorwaarden om te beantwoorden aan dit statuut niet vervuld zijn, dient de 

houder DGZ/ARSIA te verwittigen opdat zijn statuut in Sanitel zou worden 

gecorrigeerd. Het Agentschap heeft de varkenshouders van die verplichting op de 

hoogte gebracht.  

 

Als gevolg van die nieuwe situatie is het noodzakelijk om tijdens audits in de 

varkenshouderijen met het statuut "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" de 

naleving van de aan het statuut verbonden vereisten te controleren. In voorkomend 

geval, indien de voorwaarden niet nageleefd worden, moet de auditeur zich ervan 

vergewissen dat de varkenshouder de situatie corrigeert. In dat kader zijn vanaf 1 juli 

2014 nieuwe aanvullende auditregels, van toepassing op de certificeringsinstellingen. 

Die worden in deze nota vermeld. 

 

Tijdens een audit (ook in geval van een " onaangekondigde audit") "primaire dierlijke 

productie" bij een operator waar zich een varkenshouderij bevindt, vraagt de OCI bij 

de veehouder na of hij beschikt over het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" (of hierover wenst te beschikken). 
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 Indien niet, dan wordt dat duidelijk vermeld in het auditverslag. Bovendien 

vraagt de OCI aan de operator het schriftelijke bewijs dat hij bij DGZ/ARSIA 

de schrapping van het statuut "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" 

heeft aangevraagd. In afwezigheid van schriftelijk bewijs kan de audit niet 

gunstig worden afgesloten vooraleer de situatie is gecorrigeerd. De 

operator beschikt over 3 maanden (initiële audit) of 1 maand 

(hernieuwingsaudit of "onaangekondigde audit") om zich in regel te stellen 

(NC A2). Bij gebrek aan correctie binnen deze termijn kent de auditeur een 

non-conformiteit A1 toe met betrekking tot de eisen inzake registratie en meldt 

hij de non-conformiteit met betrekking tot het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" bij de PCE waarvan de betrokken inrichting 

afhangt. Bovendien wordt een ongunstige audit in ACII gecodeerd. 

 Indien dit het geval is, controleert de auditeur de naleving van de 10 vereisten 

voor het statuut "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden". In geval van 

niet-naleving van de voorwaarden wordt dat duidelijk vermeld in het 

auditverslag en de audit kan niet gunstig worden afgesloten vooraleer 

de situatie is gecorrigeerd. In geval van non-conformiteit voor één of 

meerdere voorwaarden beschikt de operator over 3 maanden (initiële audit) of 

over 1 maand (hernieuwingsaudit of "onaangekondigde audit") om de non-

conformiteit(en) (NC A2) te corrigeren of het schriftelijk bewijs te leveren dat 

hij de schrapping van het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" bij DGZ/ARSIA heeft aangevraagd. Bij gebrek 

aan correctie binnen deze termijn kent de auditeur een non-conformiteit A1 

toe met betrekking tot de eisen inzake registratie en meldt hij de non-

conformiteit met betrekking tot het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" aan de PCE waarvan de betrokken inrichting 

afhangt. Bovendien wordt een ongunstige audit in ACII gecodeerd. Tot 

besluit: de niet-naleving van de voorwaarden van het statuut 

"gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" verhindert niet 

noodzakelijkerwijs de validatie van de autocontrole van een operator, op 

voorwaarde dat het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" bij DGZ/ARSIA geschrapt is.  

 

De 10 voorwaarden die moeten worden nageleefd om te beantwoorden aan het 

statuut "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" zijn de volgende: 

 

1. Voorkomen dat knaagdieren, andere zoogdieren en vleesetende vogels in de 

gebouwen kunnen komen waar de varkens worden gehouden.   

2. Een ongediertebestrijdingprogramma uitvoeren en hierover een register 

bijhouden. 



 

3. Enkel varkensvoeder gebruiken afkomstig van bij het FAVV 

erkende/toegelaten/geregistreerde fabrikanten. 

4. Het varkensvoeder zodanig bewaren dat er geen knaagdieren aan kunnen.    

5. Dode dieren onverwijld verzamelen, identificeren en laten afvoeren. 

6. Extra maatregelen nemen voor de punten 1, 2 en 4 op varkensbedrijven 

gelegen in de nabijheid ( < 1 km) van een vuilnisbelt. 

7. Enkel varkens aanvoeren van bedrijven die ook werken onder het systeem 

van “gecontroleerde huisvesting". 

8. Alle varkens moeten voldoen aan de regels van identificatie en registratie. 

9. Alle varkens van hetzelfde beslag continu, vanaf hun geboorte, houden onder 

dit systeem van “gecontroleerde huisvesting”. 

10. Geen enkel varken toelaten tot buitenloop. 

 

Alle criteria zijn wettelijk opgelegd. De criteria 1 tot 5 en 8 zijn ook opgenomen in de 

sectorgids G-040 voor de primaire productie, net zoals voorwaarde 6, maar in dit 

geval worden extra controles van de veehouder verwacht.  

Het toepassen van buitenloop voor varkens – criterium 10 – sluit een bedrijf 

onmiddellijk uit voor het systeem van de “gecontroleerde huisvesting”. 

De criteria 7 en 9 hebben ingang gevonden sedert 1 juni 2014. 

 

Voor wat de operatoren betreft die niet genieten van het statuut "gecontroleerde 

huisvestingsomstandigheden" en die dit wensen te verkrijgen omdat zij, volgens hen, 

beantwoorden aan de voorwaarden, moeten zij het verkrijgen van het statuut 

"gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" aanvragen bij DGZ/ARSIA dat de 

aanvraag voor akkoord aan de betrokken PCE zal bezorgen. 

 
In alle omstandigheden zullen de auditoren erop toezien dat de informatie met 

betrekking tot het statuut "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" verschijnt in 

het auditverslag van de inrichtingen waar varkens worden gehouden. 

 
De audittools die verband houden met de gids G-040 alsook de gids zelf zullen 

binnenkort worden aangepast teneinde daarin alle voorwaarden die verband houden 

met de "gecontroleerde huisvestingsomstandigheden" en de controle erop op te 

nemen. De OCI's zien echter erop toe dat zij vanaf 1 juli 2014 het statuut controleren 

zoals beschreven in deze nota, zonder te wachten op de aanpassing van gidsen en 

audittools. 
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