De biologische wetgeving na 2021

Wat verandert er voor biologische
varkenshouderij?
Laatste update: januari 2021

De nieuwe biologische wetgeving zal op 1
januari 2022 van toepassing worden. Om u
bij deze overgang te begeleiden, heeft
Bioforum een praktisch overzicht gemaakt
van de belangrijkste concrete wijzigingen
die op dit moment reeds gekend zijn per
sector.

Diervoeders
•

Nog tot 31/12/2026 wordt de uitzondering voorzien om tot maximaal 5%
gangbaar eiwitrijk voeder te gebruiken in het rantsoen van biggen tot 35 kg.
Dit kan enkel op voorwaarde dat de diervoeders niet beschikbaar zijn in
biologische vorm, met bevestiging van de bevoegde overheid, en wanneer de
voeders zonder chemische oplosmiddelen zijn geproduceerd.

•

Het aandeel omschakelingsvoeders toegestaan in het rantsoen verlaagt. Het
rantsoen mag maximaal 25% (i.p.v. de huidige 30%) omschakelingsvoeder
van het tweede omschakelingsjaar bevatten. Dit aandeel mag nog steeds tot
100% verhoogd worden als de omschakelingsvoeders afkomstig zijn van het
eigen bedrijf.

•

Het aandeel voeder dat afkomstig moet zijn van het eigen landbouwbedrijf of
van andere biologische bedrijven uit dezelfde regio verhoogt van 20 naar 30%.
Er is nog steeds geen definitie voorzien voor de term ‘regio’.

•

Tijdens de zoogperiode mogen geen melkvervangers worden gebruikt die
chemisch gesynthetiseerde of plantaardige componenten bevatten.

Oorsprong dieren
Biologische dieren worden geboren en gehouden in biologische productie-eenheden.
Tot eind 2036 is evenwel de uitzondering voorzien om niet-biologische dieren in te
brengen wanneer er onvoldoende biologische dieren beschikbaar zijn. Vooraleer je
om een dergelijke afwijking verzoekt, dien je eerst de databank met het aanbod aan
biologische dieren te raadplegen. Elk EU-land moet een nationale databank opstellen
met het aanbod aan biologische dieren.
Dezelfde voorwaarden blijven gelden m.b.t. aantal dieren dat mag ingebracht worden,
omschakelingsperiodes, leeftijden bij eerste samenstelling veestapel, vrouwelijke
dieren moeten nullipaar zijn.

Diergeneeskundige behandelingen
De wachttĳd tussen de laatste toediening van een chemisch gesynthetiseerd
allopathisch diergeneesmiddel bedraagt het dubbele van de wettelijke wachttijd en
bedraagt steeds minstens 48 uur. Zelfs een wettelijke termijn van 0 dagen zou dus
voortaan een wachttijd van 48 uur betekenen. Hierop is zeer veel reactie gekomen
vanuit de sector. De Commissie herbekijkt momenteel deze bepaling en we
verwachten dat hieromtrent nog verduidelijking komt.
Het gebruik van bolusmaterialen die zijn samengesteld uit chemisch
gesynthetiseerde allopathische moleculen, voor preventieve behandelingen is
verboden.

Openluchtruimten
De omschakelingsperiode voor openluchtruimten voor varkens wordt een jaar (in
vergelijking tot 6 maand onder huidige verordening).
In de huidige bio-regelgeving zijn er weinig voorschriften omtrent de
openluchtruimten voor varkens. De nieuwe verordening preciseert een aantal
kenmerken en begroeiingsvereisten:
Tenminste de helft van de minimumoppervlakte van de buitenruimte is dicht, dat wil
zeggen, niet voorzien van een latten- of roosterconstructie. Hiervoor is een
overgangsperiode voorzien voor bestaande bio-varkenshouderijen tot 1/1/2030 om
eventuele aanpassingen of verbouwingen aan de buitenruimte of het
mestopvangsysteem te doen.
Openluchtruimten zijn aantrekkelijk voor varkens. Waar mogelijk wordt de voorkeur
gegeven aan velden met bomen of bossen.
Openluchtruimten bieden een buitenklimaat, alsmede toegang tot beschutting en
middelen waarmee varkens hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren.

Huisvesting
Een aantal huisvestingsvoorschriften worden toegevoegd:
•

•

•

Er moet altijd een bed van stro of een ander geschikt materiaal voorhanden
zijn dat groot genoeg is om ervoor te zorgen dat alle varkens in een omheinde
ruimte gelijktijdig kunnen liggen in de positie die het meest ruimte in beslag
neemt.
Zeugen moeten in groepen worden gehouden, behalve in de laatste fase van
de dracht en tijdens de zoogtijd, wanneer zeugen zich vrijelijk in hun
omheinde ruimte moeten kunnen bewegen en hun beweging alleen
kortstondig mag worden beperkt.
Zeugen moeten een aantal dagen voor de verwachte worp een hoeveelheid
stro of ander geëigend natuurlijk materiaal krijgen die groot genoeg is om
een nest te maken.

Bezettingsdichtheid en minimumoppervlakte van de binnen- en de
buitenruimtes
Er zijn geen wijzigingen aan de bezettingsdichtheden, wel is de benaming van de
diercategorieën lichtjes gewijzigd (wijzigingen zijn hieronder aangeduid in rood
cursief).
Type varken
Zogende zeugen met
biggen tot de spening

Mestvarkens, gespeende
varkens, mannelijke en
vrouwelijke
gebruiksvarkens, gelten
Vrouwelijke fokvarkens,
guste en drachtige
zeugen
Mannelijke fokvarkens,
beren

Levend
gewicht (kg)

Binnenruimte
* (m2/dier)
7,5 per zeug

< 35

0,6
0,8
1,1
1,3
1,5

>35 en < 50
>50 en < 85
>85 en < 110
> 110

Buitenruimte (m2/dier)
2,5
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

2,5
1,9
6,0
10, indien de
boxen worden
gebruikt voor
natuurlijke
dekking

8,0

* Voor varkens beschikbare nettoruimte, d.w.z. binnenafmetingen, inclusief troggen

maar exclusief feeders waarin de varkens niet kunnen liggen

