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In “Praktijkonderzoek Varkenshouderij” van december 1999 is gerapporteerd over de eerste tussentijdse resultaten van de praktijkproef met de Dierveiligheidsindex (DVI). Inmiddels heeft een tweede meting plaatsgevonden. Gemiddeld blijken de bedrijven aan iets
meer voorschriften te voldoen dan tijdens de eerste meting. Op dit moment (april-mei)
wordt een derde en laatste meting uitgevoerd. De proef zal in juni 2000 worden afgesloten
met een symposium, waarin ook de resultaten van het project Kolomcertificering worden
gepresenteerd. Dierveiligheidsindex en Kolomcertificering zullen vanaf dat moment aan
el kaar worden gekoppeld.
De Dieweiligheidsindex (DM) is ontwikkeld om de
risico’s op insleep en verspreiding van besmettelijke
varkensziekten versneld weg te nemen en het gezondheids- en welzijnsniveau versneld te verbeteren. Via het invullen van checklists krijgen de varkenshouders een beeld van de sterke en zwakke
punten van hun bedrijften aanzien van diergezondheid en dierwelzijn. In de praktijkproef wordt op
ruim 130 varkensbedrijven gemeten of de doelstelling van de Dierveiligheidsindex praktisch uitvoerbaar is en in welke mate de voorschriften voor de
bedrijven haalbaar zijn,

60% van de bedrijven gebruik van protocollen voor
aan- en afvoerprocessen (dieren, voer, materialen et
cetera), tegenover zo’n 40% van de bedrijven tijdens
de eerste meting. Voor diverse voorschriften geldt
dat van de deelnemers gemiddeld één tot enkele
bedrijven méér dan tijdens de eerste meting aan het
voorschrift voldoen. Dit is niet het geval voor voorschriften waar wezenlijke investeringen voor nodig
zijn, zoals het direct voldoen aan eisen waarvoor binnen het Varkensbesluit ‘98 een overgangstermijn
geldt (spleetbreedte roostetvloeren, groepshuisvesting). In het voldoen aan deze voorschriften zijn vrijwel geen veranderingen opgetreden.

Resultaat tweede meting
Derde meting met aangepaste checklists
De eerste meting is uitgevoerd in de zomer van
1999. Begin 2000 heeft een tweede meting plaatsgevonden. Op dit moment zijn de resultaten van 85
bedrijven verwerkt.
Het percentage voorschriften waaraan de bedrijven
gemiddeld voldoen blijkt over de hele linie iets te
zijn toegenomen, Dit zit deels in een toename in
naleving van wet- en regelgeving, die onderdeel uitmaakt van de basisvootwaarden in DM-niveau 1.
Zo beschikt inmiddels 80% van de bedrijven over
een spoelplaats voor veewagens en is het percentage bedrijven dat ook aan de intichtingseisen van de
spoelplaats voldoet toegenomen van 40 naar 59%.
Bij de tweede meting voldoet 72% van de bedrijven
aan de eisen van Varkensbesluit ‘98, tegenover 63%
van de bedrijven tijdens de eerste meting. Ten aanzien van de bovenwettelijke eisen maakt inmiddels

Een aantal knelpunten binnen de DVI-voorschriften
zijn onder leiding van de De Landbouwvoorlichting
verder uitgediept in een achttal studiegroepen, bestaande uit deelnemers en hun begeleidende dierenartsen. De checklists Contactstructuur, Interne
Gezondheidszorg en Dierwelzijn zijn mede aan de
hand hiervan op bepaalde onderdelen aangepast.
Hierbij is het (hoge) ambitieniveau van de Dieweiligheidsindex gehandhaafd. In april en mei 2000 vindt
een derde en laatste meting plaats met de bijgestelde checklists, Op basis van de resultaten zal het prototype Dierveiligheidsindex vervolgens definitief
worden gemaakt. Daarbij zal ook een puntensysteem worden uitgewerkt, dat aangeeft op welke
wijze en met welke score een bedrijf een bepaald
DVI-niveau kan behalen.
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Koppeling Kolomcertificering

heidsindex en Kolomcer-tificering via het ‘gelaagde
model’. Hierin worden de voorschriften van Kolomcertiftcering en DVI- I geintegreerd opgenomen in
een basscertificaat. Voorlopers kunnen vewolgens
via aanvullende deelcertificaten voor DVI-2 en DVI3 aantoonbaar voldoen aan hogere niveaus van
gezondheid en welzijn. Hogere eisen zullen in dit
model in de loop van de tijd “inzakken” in het basiscertifjcaat Tijdens het symposium in juni zal de
Stichting SKOVAR haar plannen met betrekking tot
de koppeling van Kolomcer-tificering en Dieweiligheidsindex verder ontvouwen. n

De proeffase met de Dierveiligheidsindex wordt in
juni 2000 afgesloten met een symposium, waarin
ook de resultaten van het project Kolomcet-tificering
zullen worden gepresenteerd. Het is de bedoeling
dat Dierveiligheidsindex en Kolomcertificering vervolgens aan elkaar worden gekoppeld, zodat voor
het bedrijf één systeem ontstaat. In opdracht van de
Stichting SKOVAR heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij hiertoe een voorstel uitgewerkt. De
meest wenselijke optie is koppeling van Dieweilig-
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