Vierdagentermijn nog
niet overal toegepast

Oppervlakte en speelgoed

Maximaal vier dagen apart

08:30 uur. De inspecteur snort de varkenshouders op die hij wil gaan bezoeken. Hij pakt altijd een handvol adressen en bestudeert die bedrijven. Heeft het
nevenvestigingen, is het een vermeerderaar? Hij raadpleegt het systeem van Dienst
Regelingen, kijkt naar aan- en afmeldingen en controleert de eigen controlehistorie. Met een stapel verse digitale dossiers onder zijn arm stapt hij in de auto. De
binnenwegen zijn bepaald niet sneeuwvrij. Rond Son in Noord-Brabant vriest het 12
graden. Inspecteur Theo Geurtsen kent de weg naar het gesloten bedrijf met 320
fokzeugen en 2.000 vleesvarkens dat hij voor de ochtend inplande. Hij was er in
december ook al om een pre-inspectie uit te voeren. Na een kop kofﬁe gaat toezichthouder en opsporingsambtenaar Geurtsen met de varkenshouder de stal in.
Dat iedere zeug de beschikking moet hebben over 2,25 vierkante meter vloeroppervlak, is bij de varkenshouder bekend. Ook dat daarvan minimaal 1,3 vierkante
meter aaneengesloten dicht moet zijn, is hem duidelijk. De inspecteur meet met
laser en een rolmaatje het oppervlak per hok en de hoeveelheid licht. De zeugenen vleesvarkenshouder heeft ook de waterverstrekking goed voor elkaar. De
dieren lijken gezond en hokvervuiling is nauwelijks van toepassing. Het speelgoed echter was in december niet toereikend. De inspecteur constateert nu dat
voldoende aﬂeidingsmateriaal aanwezig is.

10:00 uur. De varkenshouder in Son, die niet met naam genoemd wil worden,
is zeer te spreken over de groepshuisvesting die hij vorig jaar heeft gecreeerd door hokken te verbouwen, boxen permanent open te zetten en minder
varkens op te leggen. „Door het op deze manier verbeterde welzijn van de
kuddedieren zouden de resultaten ook beter kunnen worden. Dat moeten we
wel nog even afwachten.” Het is de varkenshouder alles meegevallen, de omschakeling. „Maar, ik had wel drie terugkomers”, voegt hij er aan toe. Het liefst
zou hij de zeugen na inseminatie toch nog vier weken apart houden vanwege
het risico op embryonale sterfte, maar dat mag niet meer volgens de inspecteur: „In een uitzonderlijk geval mag een varken na de maximale termijn van
vier dagen apart staan, maar vanaf 1 januari moeten ze binnen die vier dagen
terug in de groep. Echter pas vanaf 1 januari 2014 leggen we sancties op.” De
varkenshouder is wel voor het zo snel mogelijk weer socialiseren, maar denkt
dat het met het oog op de innesteling ofwel binnen 48 uur na inseminatie moet,
of pas na vier weken.
De inspecteur constateert dat vijf zeugen al zes dagen na inseminatie apart
staan in de dekstal. „Dat is een overtreding, zonder consequenties, daarvan
maak ik dus wel een aantekening.”
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„Ongeveer 93 procent van de varkenshouders verwachtte de
groepshuisvesting 1 januari in orde te hebben. Dat gaan we nu
zien.” Inspecteur Theo Geurtsen bezoekt varkenshouders en
bespreekt met hen onder meer de vierdagentermijn.
Werkgever: NVWA | Naam: Theo Geurtsen | Functie: Inspecteur | Datum: 16 januari 2013

Al aangekondigd in 1998

Oude zeugen wennen niet

12:00 uur. Dat het individueel huisvesten van varkens nu deﬁnitief ten einde
is, was al duidelijk in 1998. „Wat dat betreft had iedereen de groepshuisvesting al lang klaar kunnen hebben”, zegt Geurtsen. Hij voorziet bij een enkeling
een probleem. „Dat gaat dan om de boeren die een vergunning niet rond
hebben.”
De NVWA gaat volgens eigen zeggen zo breed mogelijk op pad; dat wil zeggen
dat ze zo veel mogelijk onderdelen in één keer controleren. ‘Lastenverlichting
voor de boer’ dus. Zo heeft Geurtsen op dit bedrijf in december al geconstateerd
dat het diergeneesmiddelgebruik in orde is. Er waren geen derdekeusmiddelen
aanwezig en er hoefde dus ook geen verklaring van een dierenarts te zijn. Maar
omdat de inspecteur toch nog moest terugkomen om de groepshuisvesting te
keuren, doet hij nu ook pas de vleesvarkens. Met de oppervlaktes en hoeveelheden per hok is het prima gesteld in de vleesvarkensstallen. Eén varken ligt in
de gang tussen de hokken. De varkenshouder was al van plan zijn dierenarts
te laten komen. De inspecteur verwacht uiterlijk vanavond een e-mailberichtje
daarover van de dierenarts.
Dan rondt Geurtsen in Son namens de NVWA de allereerste hercontrole groepshuisvesting Varkensbesluit deﬁnitief af. Tijd voor erwtensoep!

14:00 uur. De inspecteur rijdt naar het zuiden. Peter van Aaken in Middelbeers
heeft twee bedrijven. Het moderne bedrijf op locatie voldoet al aan de norm. „In
Middelbeers houd ik misschien nog een paar jaar varkens, maar dan stopt het hier”,
zegt Van Aaken, wijzend op de nabijheid van het dorp. „Daarom heb ik lang gewacht
met het ombouwen naar groepshuisvesting.” De varkenshouder vertelt dat hij met
eenvoudige maatregelen heeft kunnen voldoen aan de regel. Op de door Van Aaken
gemaakte foto’s zijn de verschillen goed zichtbaar; „De investeringen die ik hier heb
gedaan zijn puur op economische basis.” De varkenshouder lacht: „Ik heb boxen
weggeslepen, rubberen roosterversmallers toegepast en ben overgegaan op vloervoedering.” Als de inspecteur en varkenshouder zich in de bedrijfskleding hijsen,
moet het Van Aaken wel van het hart dat hij ziet dat een deel van de oude zeugen
uitvalt door de omschakeling. „Of dat ook door de vloervoedering kan komen? Tja,
het zal een mengeling van factoren zijn”, beaamt de varkensboer. „Ze moeten wennen. De tijd zal het leren”, zegt Peter van Aaken. De oppervlaktenormen voldoen
aan de regels. Echter 50 drachtige zeugen staan meer dan vier dagen na dekdatum in voerligboxen. Dit is niet conform de nieuwe regel van het Varkensbesluit.
Het bedrijf voldoet wél aan de Europese richtlijn. Vooralsnog dus een overtreding
zonder consequenties. 
PIG BUSINESS

024_pb01 werkdag.indd 25

NR 1

2013

25

31-01-13 10:52

