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□ Initiële audit / □ Verlengingsaudit / □ Vernieuwingsaudit 
 
 

  

   Controle 

Algemeen 

A0+ Omvat het bedrijfstype alle aanwezige diercategorieën op het bedrijf van het afgelopen jaar? A2  

BW A4 A Heeft de (kandidaat-) varkensproducent een evaluatie uitgevoerd in samenwerking met de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts om na te gaan of het bedrijf aan alle BW-normen voldoet (voor de initiële 
audit en min. 1x/jaar)?  

B 
 

BW A4 B Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) varkensproducent 
een plan van aanpak opgemaakt met meetbare maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?  

B 
 

BW A4 C Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) varkensproducent 
een beoordeling uitgevoerd van de effectiviteit van de maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?  

B 
 

BW A5 Heeft de (kandidaat-) varkensproducent een BePork-certificaat?  A2  

Varkensvoeder 

BW1 P1  Krijgen zogende biggen vanaf een leeftijd van 14 dagen enig vast voeder (droogvoeder of een papje)? A2  

BW1 P2 
Wordt hoog vezelrijk voeder (korrel met ruwe vezel (10-14% ruwe celstof of min. 340 g/kg overige organische 
stof), stro of hooi) gevoederd i.f.v. de conditie van de drachtige zeug? 

A2 
 

BW1 P3 Worden in hokken vanaf 40 gelten, zeugen of vleesvarkens ruwvoeder (stro/hooi/luzerne/…) verstrekt?  A2  

BW1 P5 
Als zeugen (guste en dragende) worden gevoederd via een trog, worden de zeugen bij het eten beschermd 
door tussenschotjes boven de trog? 

A2 
 

BW1 P14 Worden gespeende biggen niet gevoederd met porties, maar ad libitum (onbeperkt)? C  

BW2 P1  Is bij trogvoedering (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 20 cm per gespeende big? B  

BW2 P2 Is bij trogvoedering (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 35 cm per zeug?                   B  

BW2 P3 Is bij trogvoedering (brijvoeder of droogvoeder) de eetbreedte van de trog minstens 35 cm per vleesvarken?                                                                                                                                                                                                                B  

BW2 P4 Bij een voedersysteem waarbij ad libitum (onbeperkt) wordt gevoederd, is er minstens één eetplaats van 
minstens 20 cm per 8 gespeende biggen? 

B 
 

BW2 P5 Bij een voedersysteem waarbij ad libitum (onbeperkt) wordt gevoederd, is er minstens één voederplaats van 
minstens 35 cm per 12 zeugen? 

B 
 

BW2 P6 Bij een voedersysteem waarbij de vleesvarkens ad libitum (onbeperkt) worden gevoederd, is er minstens één 
voederplaats van minstens 35 cm per 12 vleesvarkens? Is er bij nieuw- en/of verbouw of vanaf 01/01/2025 
minstens één voederplaats van minstens 35 cm per 8 vleesvarkens? 

B 
 

Drinkwater 

BW1 P15 
Indien drinkwater wordt voorbehandeld, gebeurt het afhankelijk van de chemische samenstelling van het 
water en in afspraak met de bedrijfsbegeleidende dierenarts? 

A2 
 

BW1 P16 A Wordt minimaal één drinkwateronderzoek (t.h.v. drinknippel) per jaar uitgevoerd per waterbron?  A2  

BW1 P16 B 
In geval van niet-conforme parameters, werd hiervoor een actieplan opgemaakt en een heranalyse 
uitgevoerd? 

A2 
 

BW1 P17 
Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 12 gespeende biggen? Bij brijvoedering, is er minimaal 1 exclusieve 
drinknippel per 24 gespeende biggen? 

B 
 

BW1 P20 A Is het waterdebiet bij niet-gespeende biggen (> 5 kg) 0,3-0,5 l/min? C  

BW1 P20 B Is het waterdebiet bij gespeende biggen (> 10 kg) 0,5-0,8 l/min?  C  

BW1 P20 C Is het waterdebiet bij vleesvarkens 1-1,5 l/min? C  

BW1 P20 D Is het waterdebiet bij drachtige zeugen 1-2,2 l/min? C  

BW1 P20 E Is het waterdebiet bij kraamzeugen 2-4 l/min? C  

BW1 P20 F Is het waterdebiet bij beren 1-2,2 l/min? C  
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BW1 P21 
Zijn drinkplaatsen apart van de voederplaats aanwezig indien het voeder ad libitum (onbeperkt) gegeven 
wordt? 

C 
 

BW1 P22 
Indien zeugen individueel worden gehouden en de trog gebruikt wordt voor zowel voeder- als 
waterverstrekking, wordt het voeder in rantsoenen gegeven en is het drinkwater direct na de voederopname 
beschikbaar? 

C 
 

BW2 P7 Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 10 zeugen? Bij brijvoedering, is er minimaal 1 exclusieve drinknippel 
per 20 zeugen? 

B 
 

BW2 P8 
Is er minimaal 1 exclusieve drinkplaats per 10 vleesvarkens? Bij brijvoedering, is er minimaal 1 exclusieve 
drinknippel per 20 vleesvarkens? 

B 
 

Biggen 

BW1 P23 Indien er biggen aangekocht worden, zijn deze biggen afkomstig van BePork Welfare gecertificeerde bedrijven? A2  

Bioveiligheid 

BW1 P24 A 
Heeft het bedrijf een bedrijfsspecifiek hygiëneplan met plattegrond waarin systematisch wordt aangegeven 
welke hygiënemaatregelen op het bedrijf worden getroffen om de hygiëne op het bedrijf te borgen?  

A2 
 

BW1 P24 B 
Wordt de plaats van opslag van het voeder per afkomst (eigen teelt, een collega landbouwer of een 
voederfirma) aangeduid op de plattegrond van het bedrijf? 

A2 
 

BW1 P24 C 
Wordt de plaats van herkomst van het water per kwaliteit (drink- en reinigingswater) aangeduid op de 
plattegrond van het bedrijf? 

A2 
 

BW1 P24 D 
Wordt op de plattegrond van het bedrijf de schone (beperkt toegankelijke zone waar de dieren verblijven) en 
vuile weg (vrij toegankelijke zone) aangeduid?  

A2 
 

BW1 P24 E 
Indien geen strikte scheiding tussen schone en vuile weg, wordt de manier van werken met 
bioveiligheidsmaatregelen aangegeven? 

A2 
 

BW1 P24 F 
Is er een procedure voor de reiniging en ontsmetting van de stallen beschikbaar waarbij minstens de 
technische fiche (met concentratie, de inwerktijd en de werkingstemperatuur) en het veiligheidsinformatieblad 
(safety data sheet) per gebruikt product wordt bewaard?   

A2 
 

BW1 P25 A 
Gebeurt de toegang tot het schone gedeelte van het bedrijf voor werknemers, leveranciers en bezoekers 
verplicht via een hygiënesluis om er van kledij en schoeisel te wisselen en de handen te reinigen?   

A2 
 

BW1 P25 B Is de hygiënesluis ingericht met een douche zodat na het douchen omgekleed kan worden in bedrijfskledij? C  

Dierengezondheid 

BW1 P26 A 
Is een gedetailleerd euthanasiebeleid opgemaakt, digitaal of op papier, in samenwerking met de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts en bijgehouden op het bedrijf? 

A2 
 

BW1 P26 B Wordt het euthanasiebeleid minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd? A2  

BW1 P27 A 
Worden de cijfers m.b.t. de euthanasie op het bedrijf per maand of per opzet en voor iedere diercategorie 
(kraamstal biggen – gespeende biggen – zeugen – vleesvarkens) procentueel en overzichtelijk geregistreerd en 
op het bedrijf bijgehouden voor een periode van minimum 5 jaar?   

A2 
 

BW1 P27 B Worden de cijfers m.b.t. euthanasie minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd? A2  

BW1 P27 C 
In geval van structurele oorzaken voor euthanasie, wordt in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, 
een plan van aanpak opgemaakt waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage 
euthanasie kan worden gereduceerd? 

A2 
 

BW1 P28 A 
Worden de cijfers m.b.t. de sterfte op het bedrijf per maand of per opzet en voor iedere diercategorie 
(kraamstal biggen - gespeende biggen – zeugen – vleesvarkens) procentueel en overzichtelijk geregistreerd en 
op het bedrijf bijgehouden voor een periode van minimum 5 jaar?  

A2 
 

BW1 P28 B Worden de cijfers m.b.t. uitval minimaal 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd? A2  

BW1 P28 C In geval van structurele oorzaken voor uitval, wordt in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts, een 
plan van aanpak opgemaakt waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage uitval kan 
worden gereduceerd? 

A2 
 

BW1 P29  

Wordt de algemene gezondheidstoestand van gespeende biggen, kraamzeugen of varkens die verblijven in een 
ziekenboeg minimaal 2x/dag geëvalueerd op tekenen die wijzen op een verlaagd niveau van dierenwelzijn 
en/of dierengezondheid (behoefte aan zorg, tekenen van verwondingen, slechte gezondheid, stress, etc.) met 
voldoende verlichting? Neemt de varkensproducent de nodige maatregelen? 

B 

 

BW1 P30 A 
Worden de slacht- en keuringsgegevens en labo- en autopsieresultaten minimaal 1x/jaar met de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd?  

A2 
 

BW1 P30 B 
In geval van structurele problemen, stelt de varkensproducent in overleg met de bedrijfsbegeleidende 
dierenarts, een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en het percentage uitval 
kan worden gereduceerd? 

A2 
 

BW1 P31 A 
Wordt de conditie van de (bij-)klauwen van minimaal 30 zeugen minimaal 1x/jaar geïnspecteerd op overmatige 
belasting, excessieve groei of infectie, met behulp van de klauwencheck? Worden de uitkomsten van de 
klauwencheck 1x/jaar met de bedrijfsbegeleidende dierenarts geëvalueerd? 

A2 
 

BW1 P31 B 
In geval van structurele oorzaken voor klauwproblemen, stelt de varkensproducent in overleg met de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts, een plan van aanpak op waarmee deze oorzaken worden geminimaliseerd en 
het percentage klauwproblemen kan worden gereduceerd? 

A2 
 

BW1 P32 A 
Monitort de varkensproducent de bedrijfsomstandigheden op het voorkomen van staartbijten (minstens op 
het verstrekte verrijkingsmateriaal; de reinheid van de varkens; thermaal comfort en luchtkwaliteit; 
gezondheidstoestand; competitie om voedsel en ruimte; het dieet)? En worden de mogelijkheden bekeken om 

A2 
 

https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Doe-de-Zeugenklauwen-Check.htm
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staartbijten te verminderen in overleg met de bedrijfsbegeleidende dierenarts en indien nodig de 
veevoederadviseur?  

BW1 P32 B Heeft minimaal 95% van de fokdieren een niet aangevreten staart? A2  

BW1 P33 
Indien tanden bij pasgeboren biggen worden geslepen, is er toestemming van de bedrijfsbegeleidende 
dierenarts om dit te doen, en is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd in een attest van de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts? 

A2 
 

BW1 P34 
Indien er tandjes worden geslepen, is er een plan van aanpak in overleg met de bedrijfsbegeleidende 
dierenarts aanwezig op basis waarvan de problemen binnen een jaar zouden/zijn verholpen en er weer met 
het tandenslijpen is gestopt?  

A2 
 

BW1 P35 A Indien staarten worden gecoupeerd, is de veterinaire noodzaak beschreven en vastgelegd door de 
bedrijfsbegeleidende dierenarts en wordt dit tenminste elk kwartaal herzien? 

A2  

BW1 P35 B Indien staarten worden gecoupeerd, wordt het couperen uitgevoerd door een voldoende competent en 
getraind persoon binnen 72 uur na geboorte? 

A2  

BW1 P35 C Indien staarten worden gecoupeerd, wordt minimaal 2,5 cm staart behouden bij de biggen zodat er bij 
volwassen dieren een staartlengte van > 5 cm is? 

A2  

BW2 P9 A 
Indien het bedrijf staarten coupeert en/of varkens met gecoupeerde staarten oplegt, heeft de varkenshouder 
met zijn bedrijfsbegeleidende dierenarts een actieplan opgesteld om de staarten langer te houden waarbij 
gekeken wordt naar de risicofactoren?  

A2  

BW2 P9 B 
Indien het bedrijf staarten coupeert en/of varkens met gecoupeerde staarten oplegt, wordt na een jaar in 
minimaal 10% van de hokken weer varkens met hele staarten opgelegd?  

A2  

BW2 P9 C 
Als daarbij blijkt dat de staartbijtproblemen niet over zijn, wordt er een onafhankelijke, veterinaire deskundige 
geraadpleegd? 

A2  

BW2 P9 D 
Indien het bedrijf staarten coupeert en/of varkens met gecoupeerde staarten oplegt, wordt/is binnen uiterlijk 
3 jaar het couperen van staarten weer beëindigd?  

A2  

BW2 P10 Worden zeugen maximaal 5 dagen vastgezet in het kraamhok om doodliggen van biggen tegen te gaan? A2  

BW2 P11 A Worden de biggen gespeend op een gemiddelde leeftijd van minimaal 35 dagen?  A2   

BW2 P11 B Worden individuele biggen niet eerder dan op 33 dagen leeftijd gespeend? A2  

Huisvesting 

Algemeen 

BW2 P12 Is de ligplaats van de zeug in het kraamhok dicht en zacht? A2  

Infrastructuur 

BW1 P37 A Is de vloer bij vleesvarkens voor minstens 40% dicht bij nieuw- en/of verbouw?  B  

BW1 P37 B Is de vloer bij gespeende biggen voor 33% dicht bij nieuw- en/of verbouw? B  

BW1 P38 
Is de mestplaats zo uitgevoerd met hard kunststof rooster/geplastificeerd rooster/geprofileerd 
metaal/betonrooster dat het bij aanschaf voldoet aan een stroefheid van 63 Leroux of FSC2000 waarde 0,60, of 
dichte vloer ingestrooid met stro of vergelijkbaar materiaal? 

B  

BW1 P39 Is de vloer van de afgeschermde ligplaats/biggennest dicht? B  

BW1 P40 
Als de ligplaats van de kraamzeug in de kraamstal volledig uit rooster bestaat, bestaan deze uit gecoat metaal, 
gietijzer, beton of hard kunststof? 

B  

BW1 P41 Wanneer de zeug vaststaat bij het werpen, is er achter de zeug minimaal 30 cm ruimte? B  

BW1 P42 
Zijn er 3 functiegebieden (slaap- of ligplaats, mestplaats en voedergedeelte) in het hok waarbij lig- en 
mestruimte zover mogelijk uit elkaar liggen en waarbij het mesten op een mestplaats wordt gestimuleerd? 

C  

Groep 

BW1 P43 Worden vleesvarkens niet gemengd met varkens van opeenvolgende rondes? B  

Brandpreventie en noodsituaties 

BW1 P44 

Is er een objectinformatiekaart met een plattegrond met o.a. aanduiding van de indeling stallen, 
toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterpunt, locaties met brandgevaarlijke stoffen/activiteiten, 
evacuatiemogelijkheden dieren en werknemers, aanwezig die bij calamiteiten direct beschikbaar is op een 
zichtbare plaats buiten de stal voor de brandweer/hulpdiensten?   

A2  

BW1 P45 Is het personeel bekend met de werkwijze in geval van noodsituaties (bv. brand, overstromingen,…)? A2  

BW1 P46 A Bij nieuw- en/of verbouw, is de benodigde exploitatievergunning (brandweerverslag) aantoonbaar? A2  

BW1 P46 B 
Vindt minimaal 1x/5 jaar een inspectie van de elektrische installaties op het varkensbedrijf plaats door een 
onafhankelijke (erkende) organisatie? 

A2  

Ziekenboeg 

BW1 P47 
Is er een aparte ruimte voor zieke/zwakke/gewonde varkens met een capaciteit van minimaal 1% van het 
totaal aantal aanwezige dierplaatsen op basis van alle aanwezige diercategorieën?  

B  

BW1 P48 
Is het klimaat van de ziekenboeg aangepast aan de behoefte van het dier bv. warm door rubberen mat of 
strooisel? 

A2  

BW1 P49 
Is de vloer van de ziekenboeg ingestrooid met bijvoorbeeld stro of zaagsel tenzij de bedrijfsbegeleidende 
dierenarts strooisel om veterinaire redenen ontraadt?  

A2  

BW1 P50 Heeft een varken in de ziekenboeg mogelijkheid om oogcontact te maken met andere varkens? B  

BW1 P51 
Is de ziekenboeg zo geconstrueerd dat zij gemakkelijk tussen elke bezetting door gereinigd en ontsmet kan 
worden, en dat een eventueel dood dier gemakkelijk verwijderd kan worden met minimaal risico op contact 
met andere dieren? 

B  
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BW1 P52 
Komt urine en mest van de ziekenboeg niet in contact met de gezonde dieren en wordt het verwijderd op een 
manier die het risico op contact met de gezonde dieren minimaliseert?  

B  

BW2 P13 
Is de ziekenboeg voorzien van een 60% dichte vloer, tenzij de bedrijfsbegeleidende dierenarts dit om 
veterinaire redenen ontraadt? 

B  

Verrijkingsmateriaal 

BW1 P54 Is er permanent een schuurvoorziening aanwezig in ieder hok (m.u.v. zeugen in dek- en kraamstal)? A2  

BW1 P55  
Beschikken alle varkens van alle leeftijdsgroepen/diercategorieën in hun hok permanent over 
verrijkingsmateriaal dat eetbaar, kauwbaar, manipuleerbaar en onderzoekbaar is?   

A2  

BW1 P56 
Indien de beoordeling van het exploratief gedrag aangeeft dat slechts tot 18,0% van de vleesvarkens gebruikt 
maakt van het verrijkingsmateriaal, wordt er ander of meer verrijkingsmateriaal aangeboden?  

A2  

BW1 P57 
Bij los strooien van verrijkingsmateriaal (bv. stro, luzerne), wordt het verrijkingsmateriaal minimaal dagelijks 
ververst en wordt er daarnaast minimaal 1 vorm van permanent verrijkingsmateriaal aangeboden? 

A2  

Stalklimaat 

BW1 P58 A Wordt er 1x/kalenderjaar een controle van het stalklimaat uitgevoerd?  A2  

BW1 P58 B In geval van tekortkomingen, heeft de varkensproducent een plan van aanpak opgesteld? A2  

BW1 P59 
Wordt de afgeschermde ligplaats/biggennest verwarmd door een biggenlamp en/of vloerverwarming in functie 
van het liggedrag van de biggen? 

A2  

BW1 P60 
Wordt de temperatuur in de klimaatcomputer ingesteld afhankelijk van het gewicht/leeftijd van de varkens 
volgens de aanbevelingen? 

C  

BW1 P61 Wordt de ventilatie ingesteld afhankelijk van het gewicht/leeftijd van de varkens volgens de aanbevelingen? C  

BW1 P62  
Wordt maximaal een ammoniak gehalte van 20 ppm ter hoogte van de vleesvarkens vastgesteld? Bij een 
overschrijding van dit gehalte, is er een plan van aanpak met corrigerende maatregelen? 

B  

BW1 P63 Worden maatregelen genomen om hittestress te voorkomen? B  

BW1 P64 
Een noodstroom aggregaat indien aanwezig, wordt minstens per opzet en minimaal elke 2 maanden belast 
getest op goede werking? 

A2  

Oppervlakte 

BW1 P65 Hebben alle zogende biggen van één toom samen een afgeschermde ligplaats van 0,6 m2? B  

BW1 P70 Wanneer het bedrijf gebruikt maakt van voederligboxen met uitloop, is achter de box min. 2,2 m vrije ruimte? B  

BW1 P71 
Wanneer het bedrijf gebruikt maakt van voederligboxen met uitloop, worden de voederligboxen rond het 
voederen max. 2 uur afgesloten tenzij in geval van pootproblemen bij zeugen? 

A2  

BW2 P14 Bedraagt het minimale hokoppervlak per gespeende big gemiddeld 0,50 m2 en heeft geen enkele individuele 
big minder dan 0,45 m2 oppervlak?  

B  

BW2 P15 Wordt de minimale hokoppervlakte per vleesvarken gerespecteerd?: 

Aantal dieren per hok Gemiddelde hokoppervlak per dier 

Tot 10 vleesvarkens Gemiddeld 1,5 m2 en geen enkel onder de 1,45 m2 

11 tot 19 vleesvarkens Gemiddeld 1,3 m2 en geen enkel onder de 1,25 m2 

Vanaf 20 vleesvarkens Gemiddeld 1,2 m2 en geen enkel onder 1,15 m2 
 

B  

BW2 P16 Wordt de minimale hokoppervlakte per gelt/zeug gerespecteerd?: 

Aantal dieren per hok Minimum hokoppervlak per dier 

tot 5 gelten 2,04 m² / gelt 

6 tot 39 gelten 1,82 m² / gelt 

vanaf 40 gelten 1,65 m² / gelt 

 

Aantal dieren per hok  Minimum hokoppervlak per dier 

tot 5 zeugen 2,75 m² / zeug waarvan min. 1,30 m2dichte, 
ingestrooide vloer als ligruimte. 

Vanaf 6 zeugen 2,50 m² / zeug waarvan min. 1,30 m2 dichte, 
ingestrooide vloer als ligruimte. 

 

B  

BW2 P17 Heeft het berenhok een minimale oppervlakte van 8,0 m2? Indien het hok ook gebruikt wordt om te dekken, is 
het hok 10,0 m2? 

B  

BW2 P18 Bedraagt het oppervlak van een kraamhok minimaal 6,5 m2? B  

Personeel 

BW1 P72 
Heeft de varkensproducent tenminste A2-onderwijs, hoger onderwijs richting landbouw, beroepsonderwijs: 7de 
jaar of een B-cursus? 

A2  

BW1 P73 Neemt de varkensproducent ten minste 1x/kalenderjaar deel aan een relevante bijscholing?  A2  

BW1 P74 
Heeft het bedrijfseigen personeel tenminste één van onderstaande? 

• A2-onderwijs of hoger onderwijs richting landbouw of 
A2  
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• Beroepsonderwijs: 7de jaar of 

• B-cursus of 

• 1 jaar werkervaring in de intensieve varkenshouderij of 

• een cursus mens-dier interactie gevolgd vanuit Belpork (i.s.m. bestaande opleidingscentra) of 

werkt onder verantwoordelijkheid van iemand met genoemde kwalificaties. 

Tracering 

BW1 P75 
Wordt voor iedere levering van BW-vleesvarkens die vertrekt van het varkensbedrijf naar het (binnenlandse) 
slachthuis een vertrekfiche opgemaakt? 

A2  

 
De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling). 

 
Legende beoordeling “Controle”:  
C = Conform, NC = Niet Conform, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling  

 

Naam (drukletters) en handtekening auditor  Naam (drukletters) en handtekening producent 
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