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Aanvraag tot het bekomen van het statuut of tot stopzetting “gecontroleerde huisvesting” bij varkens. 
 
Je kunt het statuut alleen verkrijgen als je aan onderstaande voorwaarden voldoet: 
 
Voorwaarden voor het bekomen van het statuut: 
 

1. Ik voorkom dat knaagdieren, andere zoogdieren en vleesetende vogels in de gebouwen kunnen komen 
waar de varkens worden gehouden. 

2. Ik voer een ongediertebestrijdingsprogramma uit en houdt daarover een administratie bij. 
3. Ik gebruik enkel varkensvoeders die afkomstig zijn van erkende fabrikanten. 
4. Ik bewaar de diervoeders voor varkens zodanig dat er geen knaagdieren aan kunnen. 
5. Ik draag er zorg voor dat dode dieren onverwijld verzameld en geïdentificeerd worden en dat zij onverwijld 

afgevoerd worden. 
6. Nabijheid vuilstort : zie punt 11. 
7. Ik zal enkel nog varkens aanvoeren van andere bedrijven die ook werken onder het systeem van 

“gecontroleerde huisvesting”. 
8. Ik voer de identificatie en registratie van al mijn varkens correct uit. 
9. Ik zal alle varkens van dit beslag continu, vanaf hun geboorte, onder dit systeem van “gecontroleerde 

huisvesting” houden. 
10. Ik geef aan geen enkel varken toegang tot buitenloop : zie punt 12.  

 
Indien van toepassing op mijn bedrijf, verklaar ik: 
 

11. Aangezien mijn varkensbedrijf in de nabijheid (< 1km) van een vuilstortplaats ligt, heb ik extra maatregelen 
genomen ten aanzien van punten 1, 2 en 4. 

12. Indien op mijn bedrijf eerder wel varkens toegang hadden tot buitenloop: Ik pas buitenloop op mijn bedrijf 
niet meer toe en wens dit criterium te laten schrappen in SANITEL. 

 
Gelieve een van onderstaande opties aan te kruisen: 
 

  Ik wil mijn varkens houden onder de voorwaarden van “gecontroleerde huisvesting” en het statuut  
      “gecontroleerde huisvesting” bekomen. 

  Ik wil mijn statuut “gecontroleerde huisvesting” stopzetten en er is sprake van buitenloop. 

  Ik wil mijn statuut “gecontroleerde huisvesting” stopzetten en er is geen sprake van buitenloop. 

 
Beslagnummer: 
 
 

Datum: 

Naam verantwoordelijke: 
 
 

Handtekening: 

 

Vak voorbehouden aan LCE: 

Ontvangstdatum: 

 Vak voorbehouden aan DGZ: 

Ontvangstdatum: 
Toekenning statuut: 

  ja                        neen, reden : 
 
 

  
Verwerkingsdatum: 
Paraaf: 

Paraaf:   
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