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Gegevens van de diersoort(en) gehuisvest op het beslag – Varkens 

Type bedrijf 

Hier dient u 1 van onderstaande mogelijkheden te selecteren 

Gesloten bedrijf: Varkensbedrijf met een capaciteit voor fokvarkens, (evt. opfokvarkens), vleesvarkens 
en biggen, waar geen biggen worden aangevoerd en/of afgevoerd.   

Fokbedrijf: Varkensbedrijf zonder capaciteit voor vleesvarkens, waar geen varkens worden 
aangevoerd en waar alle biggen worden afgevoerd OF een varkensbedrijf waar mannelijke varkens 
gehouden worden met het oog op spermaproductie. Op een fokbedrijf kunnen de gehouden varkens 
ook afgevoerd worden als slachtvarken. 

Opfokbedrijf: Varkensbedrijf met enkel een capaciteit voor opfokvarkens, waar enkel biggen of jonge 
varkens worden opgefokt tot aan de geslachtsrijpe leeftijd (±6 tot 7 maand) om vervolgens 
overgebracht te worden naar fokbedrijven.  

Biggenopfokbedrijf: Varkensbedrijf met enkel een capaciteit voor biggen, op een biggenopfokbedrijf 
vindt zowel aanvoer als afvoer van biggen plaats. 

Vleesvarkensbedrijf: Op een vleesvarkensbedrijf zijn mannelijke en/of vrouwelijke varkens gevestigd, 
anders dan een big die als productiedoel vlees hebben. Indien men meer dan 3 vleesvarkens houdt 
of deze houdt voor niet-eigen consumptie gelden de regels voor grotere varkensbedrijven. 

Gemengd bedrijf: Varkensbedrijf waar alle categorieën varkens kunnen aanwezig zijn en waar aan- 
en/of afvoer van alle categorieën van varkens mogelijk zijn.  

Gezelschapsvarkensbedrijf: Op een dergelijk bedrijf worden varkens gehouden die niet bestemd zijn 
voor kweek of consumptie. Vanaf het ogenblik dat er gekweekt wordt met dergelijke varkens is er geen 
sprake meer van een gezelschapsvarkensbedrijf maar van een fokbedrijf. Bij het houden van 
gezelschapsvarkens zijn er geen identificatieverplichtingen. Houders van deze  diercategorie dienen 
geen bedrijfsregister bij te houden of gebruik te maken van verplaatsingsdocumenten 

Everzwijnbedrijf: Varkensbedrijf waar varkens van de categorie everzwijnen worden gehouden.  

Quarantainebedrijf: Varkensbedrijf waar een dier (of een groep dieren), in afwachting van zijn 
overbrenging naar een andere inrichting, tijdelijk wordt gehouden om de gezondheidsstatus ervan te 
evalueren en/of om de gezondheidsstatus aan te passen aan de nieuwe bestemming.  

 

 
  

TOELICHTING : AANPASSEN SANITAIRE GEGEVENS 
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Categorie en capaciteit 

Voor varkensbedrijven is het verplicht om in Sanitel geregistreerd te staan met een actueel aantal 
varkensplaatsen en varkens. Hiervoor dient de capaciteit per categorie ingevuld te worden, dit is als 
het ware het aantal varkens die gehuisvest kunnen worden bij maximale bezetting.  

Fokvarken: Vrouwelijk varken (zeug), dat wordt gehouden voor de fokkerij, met name voor de 
productie van biggen. Een vrouwelijk varken wordt pas als fokvarken aanschouwd  vanaf de eerste 
worp. Een fokvarken kan ook mannelijk zijn (beer), dit vanaf het ogenblik dat het geslachtsrijp is en 
wordt ingezet voor de fokkerij. 

Opfokvarken: Vrouwelijk varken (gelt), ander dan een big, dat wordt gehouden om op te kweken tot 
fokvarken en als dusdanig te beschouwen voor de eerste worp plaatsvindt, en een mannelijk varken 
(jonge beer) ander dan een big, dat wordt gehouden om op te kweken tot fokvarken. 

Vleesvarken: Varken, mannelijk of vrouwelijk, ander dan een big, dat wordt gehouden met als doel de 
productie van vlees. 

Big: Varken, vanaf het moment van spenen en tot op het moment dat het zal worden gehouden als 
opfokvarken of als vleesvarken of tot op het moment dat het een gewicht van ongeveer 25 kg bereikt. 

Niet gespeende big: Een big die zich nog bij de zeug bevindt.  

Gezelschapsvarken: Varken dat wordt gehouden, zonder ermee te kweken, noch er handel mee te 
drijven. Noch dit dier, noch de producten ervan mogen in de voedselketen komen of voor eigen 
verbruik bestemd zijn. 
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