DGI10: Sterfte bij vleesvarkens
Omschrijving: Het percentage vleesvarkens dat gestorven is en wordt afgevoerd via het
destructiebedrijf (Rendac) per jaar.
Resultaten:
Jaar
Aantal geslachte
% sterfte
Limiet
vleesvarkens in België
2010
11.688.855
3,40%
Niet van toepassing
2009
11.285.996
3,58%
Niet van toepassing
2008
11.171.775
4,07%
Niet van toepassing
4
2007
9.500.456
5,03%
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 19,09%. Ten
opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 12,04%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010
een afname van 5,03%.
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de sterfte bij vleesvarkens. Een afname van deze
indicator wijst op een verbetering van de dierengezondheid.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie
Diersoort: Varkens
Categorie: Sterfte
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het sterven van dieren is een directe meting van
de dierengezondheid.
Bijkomende informatie: Gestorven dieren dienen verplicht afgevoerd te worden naar een
destructiebedrijf, waar de kadavers verder verwerkt worden. De gegevens over het aantal gestorven
vleesvarkens zijn afkomstig van de firma Rendac.
Wettelijk kader:
1. Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de
verwerking van dierlijk afval.
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.
3. Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de
verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk
afval.
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:
 Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
 Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
 Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
 Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
 Representatief voor de dierengezondheid
 Representatief voor de voedselketen
 Eenduidige formulering
 Duurzaam
Opmerkingen: Deze indicator omvat niet de massale sterfte ten gevolge van een incident (bv. brand
of ventilatiestoornis). Ook opruimingen in het kader van officiële dierziektenbestrijding zijn niet
opgenomen in deze indicator.
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Toelichting bij de resultaten: Voor 2007 zijn slechts gegevens opgenomen vanaf november. De
gegevens van vóór deze datum blijken onbetrouwbaar te zijn, omdat het FAVV toen een andere
database gebruikte.
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