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FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID
CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS 12-12-03)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE

ALGEMENE GEGEVENS

Vestigingseenheid

Naam bedrijf :
Adres vestigingseenheid :
Exploitant :
Telefoonnummer :
E-mail :
Website :
Erkenningsnummer :
FAVV activiteit :
Personeelsbestand :

Faxnummer :
Ondernemeringsnr :
…………………
Vestigingseenheidsnr :
…………………

AUDIT

Naam auditor :
Dossiernummer :
Datum audit :
…… / …… / … … … …
Datum bezoek in kader van corr. Actie : …… / …… / … … … …
PCE :
Gepresteerde audittijd :
Naam Gids :
Wordt er een gids toegepast : Ja
Sectorgids voor de primaire productie
Neen
Visum auditor :
p 1/30
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1. ALGEMEENHEDEN

1.1. REGISTRATIE VAN HET BEDRIJF
F0. De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het FAVV
en, in voorkomend geval, beschikt hij over de noodzakelijke toelating en erkenning

1.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
F1 Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder
voorhanden
F2 Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien
F3 Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht
van de dieren
F4 Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan
bederven of beschimmelen

Distributiesystemen (voor voeder)
F5a Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper zijn
F5b De distributiesystemen moeten ervoor zorgen dat de juiste voeders naar de
juiste bestemming gaan en zijn zo opgevat dat verontreinigingen worden vermeden
(afval, olie,…)
F6 Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke werking
zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is

Voederopslag
F7 Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval, enz.
F8 Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor
verwijdering
F9 Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen
zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt voorkomen

Voederopslag in mengvoedersilo’s
F10 De mengvoedersilo’s staan op een verharde ondergrond
F11 De voedersilo’s hebben een bedrijfsunieke identificatie
F12 Het mengvoeder is per diersoort apart opgeslagen
F13 De diervoeders zijn afkomstig van erkende, toegelaten of geregistreerde
bedrijven
F14 Voor ruwvoeders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de
datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid geregistreerd

Voedermiddelen
F15 De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen gebruikt
worden en heeft een lijst beschikbaar
F16 Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de opgenomen
uitzonderingen
F17 Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin aanwezig is
indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten) worden gebruikt

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN
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Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoeders
F18 Voorzie hygiënische omstandigheden voor de productie, opslag en het vervoer
van mengvoeder
F19 Reinig regelmatig alle voorzieningen zodat ze proper blijven
F20 Registreer de volgende gegevens van de gebruikte grondstoffen: type,
hoeveelheid, leverancier.
F21 Registreer ook van het opgeslagen mengvoeder het type, de hoeveelheid en
de betrokken diersoort
F22 Neem een representatief staal van de bedrijfseigen grondstoffen
F23 Neem eveneens een representatief staal van de graanleveringen van een
collega-landbouwer

Gemedicineerd voeder
F24 Gemedicineerd voeder mag enkel aanwezig zijn op het bedrijf indien hiervoor
een voorschrift is afgeleverd door de dierenarts
F25 Respecteer de op het etiket en voorschrift vermelde wachttijd, zodat de dieren
en eventuele producten ervan niet in de voedselketen terecht kunnen komen voor
het verstrijken van de wachttijd

Opslag van gemedicineerd voeder
F26 Indien verpakt (zakgoed): in de originele verpakking verpakt en voorzien van
het etiket
F27 Indien in bulk: in een aparte silo, die leeg was op het moment van leveren
F28 Het etiket is aanwezig op al het aanwezige gemedicineerd voeder

Drinkwatervoorziening
F29 Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers drinkwater
F30 De goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van
het water en de drinkbakken worden dagelijks gecontroleerd
F31 De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de dieren geen verontreinigd
water – bvb met rioolwater – kunnen drinken

1.3. DIERENGEZONDHEID
Bedrijfsdierenarts
V1 A. Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten
V1 B. Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend
bedrijfsdierenarts gecontracteerd
V2 De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort

Bedrijfsbegeleidende dierenarts
V3 A. Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten
V3 B. Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende
dierenarts afgesloten
V4 De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6 maal per
jaar met een tussentijd van 2 maanden, of per productieronde indien de
productieronde korter is dan 2 maanden ( bijvoorbeeld bij braadkippen)
V5 Het geneesmiddelenregister is geviseerd
V6 Er zijn 4-maandelijkse evaluatierapporten aanwezig

Diergeneesmiddelenvoorraad
V7 De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen worden
gerespecteerd
V8 Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking (flacon/doos/tube/…)
bewaard worden

Identificatie van de geneesmiddelen
V9 een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het
diergeneesmiddel en verklaart de herkomst
V10 op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op
het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift

Opslag van de geneesmiddelen
V11 kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken
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V12 indien nodig in een aparte koelkast
V13 De geneesmiddelen mogen niet vervallen zijn

Het inkomend geneesmiddelen register
V14 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de Toediening-en
Verschaffingsdocumenten (TVD)
V15 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften van de
dierenarts
V16 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften voor
gemedicineerde voeders
V17 De documenten (V.14-15-16) worden chronologisch bewaard
V18 De documenten (V.14-15-16) worden voorzien van een volgnummer

Het uitgaand geneesmiddelen register
V19 Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat de registratie door de veehouder
van elk gebruik van diergeneesmiddelen vanuit de reserve tijdens de risicoperiode
V20 Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat elk gebruik (elke toediening) van
diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode door de dierenarts
V21 Er worden maatregelen toegepast om te vermijden dat residuen van
diergeneesmiddelen in de geslachte dieren of de dierlijke producten kunnen
aanwezig zijn.
V22 Voor dieren als bedoeld in V.21 wordt bij verhandeling een attest meegestuurd
zodat de koper ook op de hoogte is van de in V. 21 te nemen maatregelen
V25 Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren
volgens de geldende voorschriften

1.4. DIERENWELZIJN
W1 De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de gezondheidstoestand en
neemt maatregelen om welzijn te garanderen
W2 De huisvesting garandeert dierenwelzijn door voldoende ruimte, gepaste
inrichting en materialen, voldoende verluchting en verlichting
W3 Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan moet
dit voorzien zijn van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse lucht
kan worden aangevoerd als het hoofdsysteem uitvalt en moet er een alarmsysteem
zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdsysteem uitvalt
W4 Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en
worden indien nodig afgezonderd

1.5. UITRUSTING EN HYGIËNE
H1 Het veebedrijf en de bedrijfsomgeving zijn verzorgd en proper
H2a Het veebedrijf is voorzien van verharde, goed reinigbare laad- en losplaatsen
H2b Het veebedrijf is voorzien van een ontsmettingsvoetbad
H2c Het veebedrijf is voorzien van propere bedrijfskledij en –schoeisel
H2d Het veebedrijf is voorzien van een handwasgelegenheid
H2e Het veebedrijf is voorzien van een krengenbewaarplaats
H3 Op het veebedrijf moeten alle personeelsleden en professionele bezoekers zich
houden aan de maatregelen van persoonlijke en bedrijfshygiëne
H4 De veehouder reinigt en ontsmet stallen en hokken, laad- en losplaats,
krengenbewaarplaats, materiaal en apparatuur en heeft daartoe reinigingsmateriaal
ter beschikking, en een gepast volume toegelaten ontsmettingsmiddelen in
voorraad
H5 Ongedierte en insecten worden efficiënt geweerd en/of bestreden
H6 De veehouder streeft naar propere dieren
H7 All-in all-out wordt toegepast waar mogelijk
H8 Bedrijfsafval wordt passend opgeslagen en verwijderd
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1.6. TRACEERBAARHEID
T1 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de
ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd
T2 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de
afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden geregistreerd
T3 Producten die niet meer geschikt zijn voor dierlijke of menselijke voeding of die
een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier dienen op het
bedrijf apart te worden opgeslagen en afgevoerd door een erkende
ophaler/verwerker

1.7. MELDINGSPLICHT
N1 Melding schadelijke producten aan FAVV
N2 Melding schadelijk diervoeder aan FAVV
N3 Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan FAVV

1.8. TRANSPORT VAN EIGEN DIEREN DOOR DE VEEHOUDER
T0 De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer van
dieren

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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2. RUNDEREN

2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
B1 Het bedrijf beschikt over een beslagnummer

2.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
B2 Alle rundveebewegingen worden tijdig en correct geregistreerd in Sanitel en in
het permanent bedrijfsregister op het bedrijf
B3 Alle identificatiedocumenten van de runderen zijn aanwezig op het bedrijf
B4 Alle aanwezige runderen zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële
oormerken
B5 Voor alle runderen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI
overgemaakt worden aan het slachthuis

2.3. DIERENGEZONDHEID
B6 De dierenarts wordt binnen de 48u na aankomst van de dieren verwittigd en
voert tijdig de aankooponderzoeken uit
B7 Aangekochte runderen worden in afzondering (quarantaine) geplaatst, en pas
toegelaten in het veebeslag na een gunstig aankooponderzoek
B8 Het rundveebeslag heeft minstens een I2-, I3-, of I4-gezondheidstatus

2.4. DIERENWELZIJN
B9 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan
zijn. Er wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist
is

2.5. UITRUSTING EN HYGIËNE
B10 Bij gebruik van een pootbad voor klauwbehandelingen moet het bad proper
zijn en een passend ontsmettingsmiddel bevatten

2.6. TRANSPORT

2.7. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKVEE
2.7.2.1 Tanklokaal en/of melkhuisje
D1 Dienen enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur
D2 De deuren zorgen voor een afdoende afscheiding van de stal en van het
melklokaal
D3a De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN
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D3b Lampen moeten beschermd zijn
D4 Zijn efficiënt geventileerd
D5 Hebben ramen voorzien van vliegengaas indien ze openen naar de buitenlucht
D6 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of melkhuisje)
moet proper gehouden worden
D7 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm en
koud leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor het reinigen van de
melkapparatuur
D8 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of wegwerppapier
D9 Wanden, vloeren en plafond bestaan uit bestendig materiaal dat gemakkelijk te
reinigen en te ontsmetten is
D10 Zijn volledig afgesloten van het melklokaal en niet toegankelijk voor dieren
D11 Bevatten geen ramen die opengaan naar een ander lokaal
D12 De buitendeur is voorzien van een hor of een vliegenraam indien deze deur
dienst doet als de verluchting
D13 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

2.7.2.2. Koelen van de melk
D14 Melk moet na het melken gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het
melken
D15 De bewaartemperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal 6° C

2.7.2.3. De koeltank
D16 Heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaalritme
D17 Is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te
mengen
D18 Wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt voor het
verwijderen van melkresten
D19 Wordt systematisch gereinigd en nagespoeld met leidingwater of water dat
voldoet aan de normen om gebruikt te worden voor de reiniging van de
melkapparatuur

2.7.2.4. Melklokaal
D20 Is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt
voorkomen
D21 Heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren
D22 Wordt na elke melkbeurt schoon gemaakt
D23 Beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede
omstandigheden te kunnen melken
D24 Beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

2.7.2.5. Melkwinningsapparatuur en toebehoren
D25 Er is voorziening van leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor
het reinigen van de melkapparatuur
D26 Zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper
D27a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog
D27b De melkklauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het
tanklokaal of het melkhuisje
D28 Wanneer gebruik gemaakt wordt van een verplaatsbare melkstand, gebeurt
het melken op een hoge en droge plaats op de weide
D29 De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten geschikt
voor het verwijderen van melkresten

2.7.2.6. Normen voor water gebruikt voor de reiniging van de melkapparatuur
D30 Indien voor de reiniging en de naspoeling van de melkinstallatie en de
koeltank geen leidingwater wordt gebruikt, gebeurt minstens elke drie jaar een
analyse door een geaccrediteerd labo

2.7.2.7. Vereisten melk
D31 Moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn
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D32 Mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren
D33 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en verwijderd.
D34 Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt dit
met een daartoe erkend product.
D35 Melk geleverd aan de melkerij mag geen biestmelk bevatten.
D36 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het einde
gemolken.

2.7.2.8. Melkers en bedieners van de melkinstallatie
D37 Dragen propere en aangepaste melkkleding.
D38 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en herhalen
dit indien nodig.
D39 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.

2.8.2.1. Transport van de rauwe melk
D40 Gebruik propere en gesloten recipiënten die geschikt zijn om met
levensmiddelen in contact te komen (vb. kruiken met deksel) voor het transport
van de rauwe melk van de melkkoeltank naar de melkautomaat of naar een
operator
D41 De melk moet rechtstreeks uit de koeltank naar de automaat of naar een
operator getransporteerd worden, zodat de temperatuur zo laag mogelijk blijft
(max 6 °C).

2.8.2.2. Vullen/ledigen van de automaat
D42 Hervul de automaat dagelijks
D43 Reinig en ontsmet de automaat tussen het ledigen en het opnieuw vullen van
de automaat

2.8.2.3. Eventuele recipiënten
D44 Indien de automaat zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic
bekertjes), vraag dan een “verklaring van overeenstemming” aan de leverancier
van de recipiënten
D45 Bewaar de voorraad recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats

2.8.2.4. Melkautomaat
D46 De melkautomaat is correct opgesteld en de voorzieningen zijn beschikbaar
voor het reinigen en ontsmetten van de automaat
D47a De tapkraan wordt niet blootgesteld aan de omgeving
D47b Er is een automatische verkoopblokkering bij overschrijding van de
temperatuur in het voorraadvat
D47c De koeling heeft voldoende capaciteit
D48a De automaat moet voorzien zijn van een thermometer
D48b De temperatuur moet continu automatisch aangeduid worden, zichtbaar voor
de consument
D49 De temperatuur van de melk in het voorraadvat, de tapkraan en de leiding
tussen beide bedraagt maximaal 6°C
D50 Hervul het voorraadvat dagelijks na het verwijderen van de restmelk
D51 Afficheer goed leesbaar op de automaat de vereiste informatie

2.8.2.5. Reinigen en ontsmetten
D52 Er zijn reinigings- en ontsmettingsfrequenties voor het materiaal vastgelegd
en deze worden nauwgezet uitgevoerd
D53 Gebruik alleen toegelaten ontsmettingsmiddelen die geschikt zijn voor
apparatuur waarmee voedingsmiddelen in contact komen.
D54 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet

2.8.2.7. Persoonlijke hygiëne
D55 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk
hanteert om contaminatie ervan te voorkomen

2.8.2.8. Traceerbaarheid en registratie
D56 Registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6 maanden
alsook de analyseresultaten
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DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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3. VLEESKALVEREN
3.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
Zie ook punt 1.1
Zie ook punten B1
K1 Toelating van het FAVV aanwezig

3.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
K2 Alle kalverbewegingen, aanvoer, afvoer en sterfte, worden tijdig en correct
geregistreerd in Sanitel en in het bedrijfsregister
K4 Elke wijziging (aanvoer, afvoer en sterfte) in het lot dieren wordt binnen de
wettelijke termijn aan DGZ/ARSIA gemeld
K5 Alle aanwezige vleeskalveren zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële
oormerken
K6 Voor alle vleeskalveren die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI
overgemaakt worden aan het slachthuis

3.3. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
K7a Kalveren moeten minstens tweemaal per dag gevoederd worden
K7b Daarbij moeten alle kalveren tegelijkertijd kunnen eten
K8 Vanaf twee weken na de opzet, krijgen de kalveren dagelijks vezelhoudend
voeder
K9 In warme omstandigheden en bij zieke kalveren moet vers drinkwater ter
beschikking gesteld worden

3.4. DIERENWELZIJN
Zie punt 2.4

3.5. UITRUSTING EN HYGIËNE
K10 Het bedrijf voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, de toelating is aanwezig op
het bedrijf
K11 Actuele bedrijfsplattegrond
K12 Laad- en losplaats
K13 Afzonderlijk omkleedlokaal
K14 Krengenopslagplaats
K15 Reinigings- en ontsmettingsinstallatie voor vervoermiddelen
K16 Groepshuisvesting vanaf 8 weken
K17 De kalveren beschikken over voldoende ruimte volgens de wettelijke
voorschriften
K18 De stallen zijn zo ingericht dat er minstens tussen 9u en 17u daglicht is – via
natuurlijke lichtinval of kunstlicht

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN
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K19 De kalveren mogen ten hoogste een uur per dag worden aangebonden tijdens
het verstrekken van melk of melkvervanger
K20 De kalveren mogen niet gemuilkorfd worden
K21 Professionele bezoekers nemen de nodige voorzorgen betreffende hygiëne en
ontsmetting bij het betreden van het vleeskalverbedrijf

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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4. VARKENS
4.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
Zie ook punt 1.1
P1a Toelating FAVV aanwezig
P1b Afdoende hygiëne-uitrusting inclusief een omkleedlokaal

4.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
P2 De varkenshouder houdt een register bij van elke aan- en afvoer van
varkens op zijn bedrijf
P3 Voor alle varkens die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI
24u op voorhand overgemaakt worden aan het slachthuis
P4 Alle op het varkensbedrijf aanwezige gespeende varkens moeten correct
en duidelijk gemerkt zijn met een officieel oormerk

4.3. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
P5 Varkens worden minstens eenmaal per dag gevoederd
P6 Zeugen en gelten beschikken over een toereikende hoeveelheid bulk- en
vezelrijk voeder en energierijk voeder
P7 Varkens in groep moeten voldoende kunnen eten
P8 De voedersilo’s worden van buiten de stallen gevuld
P9 Drinkwater is beschikbaar voor varkens vanaf de leeftijd van twee weken

4.4. DIERENGEZONDHEID
P10 Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts
P11 Tijdens deze bezoeken maakt de bedrijfsdierenarts een bezoekrapport
voor varkens op

4.4.2. Salmonella
P12a Het Salmonellabewakingsprogramma wordt uitgevoerd
P12b De analyseresultaten zijn aanwezig op het beslag
P13 De Salmonellastatus en het resultaat van het laatste onderzoek moeten
meegedeeld worden als onderdeel van de VKI wanneer varkens naar het
slachthuis worden verzonden

4.5. DIERENWELZIJN
P14 Varkens beschikken permanent over voldoende materiaal om te
onderzoeken en mee te spelen, voor zover de dierengezondheid daardoor
niet in gevaar komt

4.5.2. In de varkensstal
P15 Wordt plots lawaai vermeden, evenals een continu geluidsniveau van 85
dBA of hoger

Volgnummer
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Besluit
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A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand
te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
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P16 Is de lichtintensiteit ten minste 40 lux gedurende ten minste acht uur per
dag
P17 Stallen hebben lichtdoorlatende openingen in het dak en/of muren ter
grootte van minimaal 3% van de vloeroppervlakte

4.5.3. Bij groepshuisvesting
P18 worden maatregelen genomen om afwijkend gedrag, bijvoorbeeld
agressie en vechten, te voorkomen
P19 mogen varkens die buitengewoon agressief zijn of bedreigd worden,
gewond of ziek zijn, tijdelijk worden opgesloten in een aparte box
P20 wordt zoveel mogelijk met stabiele groepen gewerkt.
P21 Eenmaal een groep gevormd, worden er zo weinig mogelijk dieren
toegevoegd
P22 Enkel in uitzonderlijke gevallen en op advies van een dierenarts kunnen
kalmeermiddelen worden toegediend
P23 De vrije vloeroppervlakte die minimaal moet beschikbaar zijn voor
varkens in groepshuisvesting is gerespecteerd
P24 Betonroosters bij varkens in groepshuisvesting hebben de vereiste
afmetingen

4.5.4. Zeugen en gelten
P25 Zeugen en gelten worden niet aangebonden
P26 Zeugen en gelten worden in groep gehouden vanaf vier weken na de
inseminatie tot één week vóór de verwachte werpdatum
P27 Zeugen en gelten hebben een hok met zijden langer dan 2,8 m – 2,4 m
indien de groep minder dan zes dieren telt
P28 Zeugen en gelten beschikken in de laatste week vóór het werpen over
voldoende en adequaat nestmateriaal, tenzij het gebruikte
huisvestingssysteem hierop niet voorzien is
P29 Zeugen en gelten beschikken in het kraamhok over voldoende ruimte
achter zich om het natuurlijke of begeleide werpen te vergemakkelijken
P30 Zeugen en gelten worden indien nodig behandeld tegen uitwendige en
inwendige parasieten
P31 Zeugen en gelten worden grondig schoongemaakt voordat zij in het
kraamhok worden gebracht

4.5.5. Biggen
P32 Biggen hebben in het kraamhok voldoende ruimte om ongehinderd te
kunnen zuigen
P33 Biggen beschikken over een vloeroppervlakte die groot genoeg is om
alle biggen tegelijk te laten rusten en die bestaat uit een dichte vloer of
voorzien is van een mat, van stro of ander geschikt materiaal
P34 Biggen worden niet gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn – tenzij het
welzijn van zeug of biggen anders in het gedrang komt
P35 Deze voorzieningen zijn conform
biggen:

– voor het binnenbrengen van de

4.5.6. Volwassen beren
P36 Het hok is zo gelegen en gebouwd dat de beer zich kan omdraaien en
andere varkens kan horen, ruiken en zien
P37 Het hok is volledig vrij van obstakels
P38 Het hok heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 6 m2 - 10 m2 als
het hok tevens gebruikt wordt voor het dekken
P39 Een deel van de totale vloeroppervlakte is groot genoeg voor de beer om
te liggen

4.5.7. Toegelaten ingrepen
P40 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk
toegestaan zijn

4.6. UITRUSTING EN HYGIËNE (en toelatingsvoorwaarden)
P41 Het bedrijf voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, met afdoende hygiëneuitrusting en een hygiënesluis
P42 Derden zijn op een varkensbedrijf toegelaten op voorwaarde dat
voorzorgen betreffende hygiëne en ontsmetting genomen worden
P43 Het bedrijf moet zodanig afgesloten zijn dat het betreden van de stallen
enkel mogelijk gemaakt wordt na aanmelding bij de verantwoordelijke
P44 Een bezoekregister wordt bijgehouden, waarin elk bezoek chronologisch
wordt geregistreerd
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4.7. TRANSPORT
P45 De veehouder houdt een register bij van de verplaatste dieren, onder de
vorm van de laad- en losbonnen volgens het model, die moeten opgemaakt
worden bij elk vervoer
P46 Indien de transportgegevens ingebracht worden via de PC, dan moeten
de Sanitelgegevens (laden, lossen, reiniging/ontsmetting van het laatste
vervoer) en een duplicaat van de laadbon met beslagvignet aanwezig zijn
tijdens het transport
P47 De vervoersgegevens (gegevens van de laad- en losbonnen) moeten
binnen de 7 dagen geregistreerd worden in SANITEL, door een kopie van
deze laad- en losbonnen op te sturen naar DGZ/ARSIA of door de gegevens
zelf te registreren in SANITEL via internet
P48a Slachtvarkens worden geladen op een of meerdere bedrijven en
vervoerd naar een slachthuis
P48b Gebruiksvarkens worden geladen op een of meerdere bedrijven en
gelost op slechts één bedrijf van bestemming
P48c Fokvarkens worden geladen op slechts één bedrijf en worden gelost op
één of meerdere bedrijven
P49 Het overladen van varkens op een ander vervoermiddel is niet
toegestaan
P50 Geen enkel varken op een transport dat een slachthuis aandoet, mag
eens aangekomen op de terreinen van een slachthuis, het slachthuis nog
verlaten
P51 De bezettingsdichtheid bij varkens van > 100 kg mag niet hoger zijn dan
235 kg/m2

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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5. KLEINE HERKAUWERS EN HERTACHTIGEN
5.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
5.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
C1 De veehouder houdt een register bij van de dieren op zijn bedrijf
C2 De veehouder zorgt ervoor dat alle op het bedrijf aanwezige schapen,
geiten en hertachtigen correct geïdentificeerd zijn

5.3. DIERENGEZONDHEID
C3 Voor alle schapen en geiten die afgevoerd worden naar het slachthuis
moet de voedselketeninformatie (VKI) overgemaakt worden aan het slachthuis

5.4. DIERENWELZIJN
C8 Er worden enkel toegestane ingrepen uitgevoerd bij schapen en geiten

5.5. TRANSPORT
C9 De veehouder houdt een register bij van de verplaatste dieren, onder de
vorm van de verplaatsingsdocumenten
C10 De vervoersgegevens (gegevens van de verplaatsingsdocumenten)
moeten binnen de 7 dagen geregistreerd worden in SANITEL

5.6. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKBEDRIJVEN
5.6.1. Tanklokaal en/of melkhuisje
C11 Tanklokaal en/of melkhuisje dienen enkel voor melkbehandeling en
melkwinningsapparatuur
C12 De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn en de neonlampen
moeten beschermd zijn
C13 Tanklokaal en/of melkhuisje zijn efficiënt geventileerd
C14 Tanklokaal en/of melkhuisje hebben ramen die voorzien zijn van
vliegengaas indien ze te openen zijn
C15 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of
melkhuisje) moet proper gehouden worden
C16 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm
en koud water van drinkwaterkwaliteit voor het reinigen van het materiaal
C17 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of
wegwerppapier

5.6.1.2.Tanklokaal
C18 Wanden, vloeren, plafond in bestendig materiaal dat gemakkelijk te
reinigen en te ontsmetten is
C19 Het tanklokaal is volledig afgesloten van het melklokaal en is niet
toegankelijk voor dieren
C20 Het tanklokaal bevat geen ramen die opengaan naar een ander lokaal
C21 Indien de buitendeur dienst doet voor de verluchting, is deze voorzien van
een hor of vliegenraam
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C22 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

5.6.1.3. Koelen van de melk
C23 Melk moet gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het melken
C24 De bewaartemperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal
6°C

5.6.1.4. Koeltank
C25 De koeltank heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het
ophaal- of verwerkingsritme
C26 De koeltank is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de
melk regelmatig te mengen
C27 De koeltank wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt
voor het verwijderen van melkresten

5.6.1.5. Melklokaal of plaats waar gemolken wordt
C28 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) is zo gebouwd
of er op voorzien dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt
voorkomen
C29 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) heeft
gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren
C30 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) wordt na elke
melkbeurt schoon gemaakt
C31 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over
een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te
kunnen werken
C32 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over
een goed functionerend luchtverversingssysteem

5.6.1.6. Melkwinningsapparatuur en toebehoren
C33 De melkwinningsapparatuur en het toebehoren zijn gemakkelijk te
reinigen en te ontsmetten en zijn proper.
C34a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog
C34b De melkklauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het
tanklokaal of melkhuisje (indien aanwezig)
C35a De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten
geschikt voor het verwijderen van melkresten
C35b De goede werking van de melkinstallatie is belangrijk, bij afwijkingen
worden de oorzaken opgespoord en de nodige corrigerende maatregelen
uitgevoerd

5.6.1.7. Normen voor water gebruikt voor de reiniging van de melkapparatuur
C36 Indien voor de reiniging en de naspoeling van de melkinstallatie en de
koeltank geen leidingwater wordt gebruikt, gebeurt minstens elke drie jaar een
analyse door een geaccrediteerd labo (lijst te vinden op www.belac.be).

5.6.2. Vereisten voor melk
C37 De melk moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn
C38 De melk mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen
behandelde dieren waarbij de wachttermijn voor de melk nog niet verstreken
is.
C39 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en
verwijderd.
C40 Alle melk geleverd aan levensmiddelenbedrijven is onderworpen aan de
reglementering betreffende de officiële bepaling van kwaliteit en samenstelling
van rauwe melk
C41 Als u alle melk zelf verwerkt of rechtstreeks verkoopt aan de consument
en bijgevolg geen melk levert naar een melkverwerkend bedrijf, moet u zelf
instaan voor de uitvoering van de analyses
C42 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het
einde gemolken.
C43 De voorschriften met betrekking tot de Q-koorts worden nageleefd.

5.6.3. Melkers en bedieners van de melkinstallatie
C44 Dragen propere en aangepaste melkkleding
C45 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en
herhalen dit indien nodig.
C46 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.
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5.7.2. Goede praktijken bij verkoop van rauwe melk
C47 Indien u zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes),
vraag dan een “verklaring van overeenstemming” aan de leverancier van de
recipiënten
C48 Bewaar de recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats.
C49 De tapkraan of het materiaal dat gebruikt wordt om een recipiënt te
vullen, is steeds proper.
C50 Ontsmet de voorwerpen die in contact komen met de melk regelmatig, en
afgestemd op het gebruik
C51 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet
C52 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk
hanteert om contaminatie ervan te voorkomen
C53 registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6
maanden alsook de analyseresultaten
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6. BROEIERIJEN
6.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
X1 De broeierij beschikt over een zootechnische erkenning, afgeleverd door de
gewesten
X2 De broeierij beschikt over de sanitaire toelating voor deze activiteit
X3 Een recente bedrijfsplattegrond met de noodzakelijke gegevens is aanwezig

6.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
X4 Per activiteitsdag houdt de broeierij een broedregister bij met minimaal
verplichte gegevens

6.3. DIERENGEZONDHEID
6.4. DIERENWELZIJN
X5 Er wordt diervriendelijk omgegaan met de kuikens
X6 Er mogen enkel toegestane ingrepen op de kuikens uitgevoerd worden

6.5. UITRUSTING EN HYGIËNE
X7 De broeierij is zodanig afgesloten dat het betreden van de bedrijfsgebouwen
enkel mogelijk is onder begeleiding van de broeier of zijn afgevaardigde
X8 De bedrijfsgebouwen van een broeierij en het gebruik ervan is gebaseerd op
het principe van eenrichtingsverkeer en ze bestaan minstens uit de nodige van
elkaar gescheiden lokalen
X9 De bedrijfsgebouwen, met uitzondering van het eierontvangst- en/of
eierbewaarlokaal en de kantoren, worden enkel betreden na gebruik van de
hygiënesluis
X10a De gebouwen dienen vogeldicht te zijn en moeten zo zijn ingericht dat
knaagdieren normaliter niet kunnen binnendringen
X10b Er worden geen huisdieren of landbouwhuisdieren toegelaten.
X10c Het houden van pluimvee op hetzelfde bedrijfsperceel is enkel toegestaan
mits volledige scheiding, materieel en functioneel, tussen de verschillende
categorieën
X11 De loop- en rijroutes van en naar de broeierij zijn verhard
X12 De opslag- en afhaalplaats voor broeierijafval bevindt zich op een vaste
plaats op het bedrijf
X13 Dagelijks worden de lokalen waarin werkzaamheden hebben
plaatsgevonden, gereinigd en ontsmet
X14 De doeltreffendheid van de reiniging en ontsmetting van de broeierij en de
inrichting wordt gecontroleerd middels een hygiënogram
X15 Driemaandelijks wordt een monster genomen door de broeier voor
bacteriologisch onderzoek op een mengstaal van dons en meconium, afkomstig
van alle broedkasten, evenals een monster voor bacteriologisch onderzoek,
bestaande uit een mengstaal van 10 liggenblijvers en 10 uitgeselecteerde
kuikens, afkomstig van de verschillende op het ogenblik aanwezige tomen
X16 Bij gebruik van putwater, wordt jaarlijks een wateronderzoek uitgevoerd
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X17 Aangevoerde broedeieren zijn afkomstig van ouderdierenbedrijven met een
geldige sanitaire toelating (indien afkomstig uit België of een EG-lidstaat) of
ingevoerd met een geldig invoercertificaat
X18 Eieren van vermeerderingspluimvee waarvan het resultaat van
bacteriologisch onderzoek na officiële bemonstering door het FAVV positief is
voor te bestrijden zoönotische Salmonella’s (Salmonella enteritidis, Salmonella
typhimurium, Salmonella hadar, Salmonella infantis en Salmonella virchow),
mogen niet uitgebroed worden.
X19 De broedeieren worden opgehaald in nieuwe karton trays of gereinigde en
ontsmette plastic trays of voorbroedladen
X20 Alle broedeieren zijn gestempeld voor de aankomst op de broeierij
X21 De broedeieren worden op een hygiënisch verantwoorde manier op de
voorbroedladen geplaatst
X22 Broedeieren worden uitsluitend per lot ingelegd
X23 De hygiëneregels worden door de directie van de onderneming vastgelegd
X24 Elke partij kuikens moet per herkomst visueel herkenbaar zijn
X25 Aan het einde van het broedproces worden de kuikens gescheiden van het
broedafval
X26 Er is een installatie voor het diervriendelijk doden van ééndagskuikens
X27 De kuikens worden verpakt in verpakking voor eenmalig gebruik of in voor
hergebruik gewassen en ontsmette kuikenbakjes
X28 Alvorens kuikens op transport gaan, worden deze gestockeerd in het
kuikenlokaal tot de kuikens voldoende opgedroogd zijn na de enting
X29 Alleen bezoekers die voor de bedrijfsvoering strikt noodzakelijk zijn, zoals
occasionele helpers, en die handelen overeenkomstig de voorschriften van de
persoonlijke en bedrijfshygiëne, krijgen toegang tot de bedrijfsgebouwen
X30 Elke bezoeker moet met naam en reden van het bezoek geregistreerd zijn
in het bezoekersregister

6.6. transport
X31 Bij export of import en bij intracommunautaire handel is een lading
broedeieren of eendagskuikens vergezeld van een gezondheidscertificaat
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7. PLUIMVEE
7.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
A1 De types bedrijven moeten geregistreerd zijn bij het FAVV voor zover dit
noodzakelijk is voor hun activiteiten
A2 Vanaf 100 stuks fokpluimvee moeten de bedrijven beschikken over een
zootechnische erkenning, afgeleverd door de gewesten
A3 De types bedrijven moeten over een toelating van het FAVV beschikken
voor zover dit noodzakelijk is voor hun activiteiten
A5 Een recente bedrijfsplattegrond met de noodzakelijke gegevens is
aanwezig
A6 Bedrijven die consumptie-eieren van kippen produceren, moeten over een
producentencode beschikken

7.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
A7 Er wordt een register bijgehouden dat alle noodzakelijke gegevens bevat
A8 De voor de volgende schakel noodzakelijke gegevens worden correct
doorgegeven
A9 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis
bezorgd worden

7.3. DIERENVOEDER en DRINKWATER
A11 De dieren worden voorzien van schoon en vers drinkwater
A12 Op bedrijven met kwalificatie A en B moet jaarlijks een wateronderzoek
uitgevoerd worden op een ogenblik dat de stal bevolkt is
A13 Voor pluimvee voor productie van Foie Gras: dwangvoedering wordt
toegepast met voldoende voorbereiding, geleidelijke toename van de
voederhoeveelheid en beperkt in de tijd.

7.4. DIERENGEZONDHEID
7.4.1. Salmonella
A14 De nodige Salmonella-onderzoeken worden uitgevoerd en de resultaten
zijn voorhanden.

7.4.1.1. Maatregelen indien Salmonella bij braadkippen en vleeskalkoenen is vastgesteld
A15 Voor de opzet van een nieuwe toom pluimvee wordt de stal grondig
gereinigd en ontsmet
A16 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een hygiënogram uitgevoerd
door DGZ of ARSIA volgens de instructies van het Agentschap
A17 Voor de opzet van een nieuwe toom wordt een swabonderzoek naar
Salmonella uitgevoerd, door de bedrijfsdierenarts of door DGZ of ARSIA
A18 Indien een toom voor een tweede of derde opeenvolgende keer positief is
voor hetzelfde serotype Salmonella, wordt na een grondige reiniging, de
ontsmetting van de stal uitgevoerd door een extern bedrijf
A19 Indien gebruik gemaakt wordt van een extern bedrijf voor het laden,
gebeurt het laden als laatste activiteit van de dag

7.4.1.2. Vaccinatievoorwaarden bij fokpluimvee (enkel kippen) en leghennen
A20 De verantwoordelijke van een toom fokpluimvee of leghennen in
productie moet op elk ogenblik de vaccinatiemelding met de bijhorende TVD
kunnen voorleggen
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7.4.1.4. Herkomst van dieren op reproductiebedrijven
A21 Alle dieren van een toom worden binnen de 72 uur opgezet
A22 Aangevoerde legrijpe poeljen voor de productie van broedeieren zijn
afkomstig van bedrijven waar tijdens alle uitgevoerde onderzoeken voor
Salmonella geen te bestrijden zoönotische Salmonella’s zijn aangetoond
A23 Bij het koppel van herkomst, mag nooit een van de te bestrijden
zoönotische Salmonella’s en M.g. zijn aangetoond
A24 De laatste monstername voor Salmonella en M.g. onderzoek mag niet
langer dan 14 dagen vόόr de bijplaatsing hebben plaatsgevonden
A25 Een officieel gezondheidscertificaat is aanwezig bij import of
intracommunautaire handel van hanen

7.4.1.5. Herkomst van dieren op legbedrijven
A26 Legpoeljen mogen niet overgeplaatst worden vooraleer het resultaat van
het onderzoek op Salmonella gekend is en bij positief resultaat het
bevestigingsonderzoek werd uitgevoerd of geweigerd

7.4.1.6. Aanvullend Salmonellaprogramma op bedrijven met braadkippen en/of vleeskalkoenen die
enkel en alleen rechtstreeks vlees verkopen aan de eindconsument (C*)
A27 De Salmonellamonitoring in het kader van het “aanvullend
Salmonellaprogramma” wordt correct uitgevoerd op bedrijven met
gezondheidskwalificatie C*.

7.4.2. Pseudovogelpest of Newcastledisease (NCD)
A28 De pluimveehouder laat al het pluimvee vaccineren door de
bedrijfsdierenarts tegen Pseudovogelpest / Newcastle Disease (NCD).

7.4.3. Mycoplasma gallisepticum (M.g.)
A29 Bij reproductiepluimvee zijn de analyseresultaten (serologie) voor M.g.
aanwezig
A30 Bij vleeskalkoenen zijn de analyseresultaten (serologie) voor M.g.
aanwezig

7.4.3. Aviaire Influenza (AI)
A31 Bij legpluimvee en fokpluimvee zijn de analyseresultaten (serologie) voor
A.I. aanwezig

7.5. DIERENWELZIJN
A32 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk
toegestaan zijn

7.5.1. Bedrijven met vleeskuikens
A33 Drinkvoorzieningen moeten zo zijn geplaatst en worden onderhouden dat
morsen tot een minimum wordt beperkt
A34 Het voer moet permanent beschikbaar zijn, hetzij op gezette tijden
worden aangeboden
A35 Alle vleeskuikens moeten permanent toegang hebben tot droog en los
strooisel op de vloer
A36 De ventilatie moet voldoende zijn om oververhitting te voorkomen en,
indien nodig om in combinatie met verwarmingssystemen, overmatig vocht te
verwijderen
A37 Het geluidsniveau dient zo laag mogelijk te worden gehouden
A38 In alle gebouwen moet de lichtintensiteit tijdens de lichtperiode ten
minste 20 lux bedragen
A39 Binnen zeven dagen nadat de vleeskuikens in het gebouw zijn geplaatst,
tot drie dagen voor de geplande slachttijd moet de verlichting een 24uurschema volgen en donkerperiodes omvatten die in totaal ten minste zes
uur duren, met ten minste een ononderbroken donkerperiode van ten minste
vier uur, periodes met gedimd licht niet inbegrepen
A40 Alle vleeskuikens die in het pluimveebedrijf worden gehouden, moeten
ten minste tweemaal per dag worden geïnspecteerd
A41 Pluimveehouders moeten in het bezit zijn van een door de Dienst (FOD)
geaccepteerd getuigschrift of diploma dat uitgereikt wordt na het volgen van
een opleiding die is toegespitst op welzijnsaspecten
A42 De maximale bezettingsdichtheid in een pluimveebedrijf of een stal op
een bedrijf mag niet hoger zijn dan 33 kg / m²
A43 De eigenaar of houder stelt de controlerende overheid schriftelijk in
kennis van zijn voornemen om een bezettingsdichtheid van meer dan 33
kg/m2 levend gewicht aan te houden
A44 De eigenaar of houder geeft het precieze cijfer aan en stelt de
controlerende overheid ten minste 15 dagen voordat het koppel in de stal
wordt geplaatst, op de hoogte van de wijzigingen van de bezettingsdichtheid
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A45 De productiesystemen zijn in detail beschreven. Hierin moet met name
informatie zijn opgenomen over de technische details van de stal en de
uitrusting ervan, zoals: het ventilatiesysteem en, indien van toepassing, het
koel- en het verwarmingssysteem en de locatie van deze systemen, het
ventilatieschema met de beoogde parameters inzake luchtkwaliteit, zoals
luchtstroming, luchtsnelheid en temperatuur
A46 De productiesystemen zijn in detail beschreven. Hierin moet met name
informatie zijn opgenomen over de technische details van de stal en de
uitrusting ervan, zoals: de voeder- en watervoorziening en de locatie ervan
A47 De productiesystemen zijn in detail beschreven. Hierin moet met name
informatie zijn opgenomen over de technische details van de stal en de
uitrusting ervan, zoals: de alarm- en reservesystemen die in werking treden in
geval van een storing van de automatische of mechanische apparatuur die
noodzakelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de dieren
A48 De productiesystemen zijn in detail beschreven. Hierin moet met name
informatie zijn opgenomen over de technische details van de stal en de
uitrusting ervan, zoals: het vloertype en het normaliter gebruikte strooisel
A49 Elke stal van het pluimveebedrijf is uitgerust met een ventilatiesysteem
en, indien nodig, met koel- en verwarmingssystemen, die zo zijn ontworpen en
gebouwd en zo functioneren dat de concentratie van ammoniak (NH3) niet
hoger is dan 20 ppm en de concentratie van koolstofdioxide (CO2) niet hoger
is dan 3000 ppm, gemeten ter hoogte van de kop van de vleeskuikens
A50 Elke stal van het pluimveebedrijf is uitgerust met een ventilatiesysteem
en, indien nodig, met koel- en verwarmingssystemen, die zo zijn ontworpen en
gebouwd en zo functioneren dat de binnentemperatuur de buitentemperatuur
met niet meer dan 3 °C overschrijdt wanneer het buiten in de schaduw warmer
is dan 30 °C
A51 Elke stal van het pluimveebedrijf is uitgerust met een ventilatiesysteem
en, indien nodig, met koel- en verwarmingssystemen, die zo zijn ontworpen en
gebouwd en zo functioneren dat de gemiddelde relatieve vochtigheidsgraad in
de stal over een periode van 48 uur niet hoger is dan 70 % bij een
buitentemperatuur van minder dan 10 °C
A52 De maximale bezettingsdichtheid mag verhoogd worden tot maximaal 42
kg / m², mits de volgende bijkomende voorschriften nageleefd worden: de
door de bevoegde autoriteit op het pluimveebedrijf uitgevoerde monitoring
heeft in de afgelopen twee jaren geen tekortkomingen met betrekking tot de
welzijnsvoorschriften aan het licht gebracht
A53 De maximale bezettingsdichtheid mag verhoogd worden tot maximaal 42
kg / m², mits de volgende bijkomende voorschriften nageleefd worden: de
eigenaar of houder voert een monitoring uit met gebruikmaking van een gids
voor goede praktijken
A54 De maximale bezettingsdichtheid mag verhoogd worden tot maximaal 42
kg / m², mits de volgende bijkomende voorschriften nageleefd worden: de
eigenaar of houder houdt dagelijks de mortaliteit van de koppels bij en kan
aantonen dat in ten minste zeven opeenvolgende gecontroleerde koppels van
een stal de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit onder 1 % + 0,06 %
vermenigvuldigd met de slachtleeftijd van de dieren uitgedrukt in dagen ligt

7.5.2. Bedrijven met legkippen
7.5.2.1. Verlichtingsnormen
A55 In geval van daglicht moeten de lichtopeningen zo aangebracht zijn dat
een gelijkmatige verdeling van het licht in de lokalen gewaarborgd is
A56 De verlichting is afgesteld in een 24-uurcyclus
A57 Een inrichting met meer lagen op elkaar heeft passende voorzieningen of
maatregelen die het mogelijk maken alle lagen rechtstreeks en moeiteloos te
inspecteren en de kippen gemakkelijk te verwijderen

7.5.2.2. Verrijkte kooien
A58 Elke kip beschikt over een kooioppervlakte van ten minste 750 cm2, een
nest, een met strooisel bedekte ruimte om te scharrelen en te bodempikken
en een geschikte zitstok met een lengte van ten minste 15 cm
A59 Er is een vrij beschikbare voederbak aanwezig, met een lengte van ten
minste 12 cm vermenigvuldigd met het aantal kippen in de kooi
A60 Elke kooi is voorzien van een passend watervoorzieningsysteem
A61 De rijen kooien zijn van elkaar gescheiden door gangen van ten minste
90 cm breed
A62 Voldoende drinkwatervoorziening
A63 De onderste kooien bevinden zich ten minste 35 cm boven de vloer
A64 De kooien zijn uitgerust met passende voorzieningen om het doorgroeien
van de nagels tegen te gaan
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7.5.2.3. Alternatieve houderijsystemen
A65 Voederbakken respecteren de minimale normen
A66 Drinkgoten of -bakjes respecteren de minimale normen
A67 Bij gebruik van drinknippels of drinkbakjes worden de minimale normen
respectereerd
A68 Minstens een nest per zeven legkippen
A69 Bij gemeenschappelijke nesten: 1m2 beschikbare nestruimte per groep
van maximum 120 kippen
A70 Geschikte zitstokken met ten minste 15 cm zitruimte per kip
A71 Ten minste 250 cm2 bedekt met strooisel per kip
A72 De bodem van de voorzieningen moet zo geconstrueerd zijn dat daarop
alle naar voren gerichte tenen van beide poten behoorlijk kunnen steunen
A73 De bezetting: maximaal negen legkippen per m2 bruikbare oppervlakte

7.5.3. Bedrijven met pluimvee voor de productie van foie gras
A74 De dieren mogen enkel gehouden worden in individuele kooien tijdens de
periode van dwangvoedering
A75 De dieren worden niet in individuele kooien gehouden.
A76 De dieren moeten ten allen tijde over een drinkbak met voldoende water
beschikken
A77 Wanneer de temperatuur in het lokaal waar de dieren verblijven hoger is
dan 25 °C, wordt mechanische ventilatie gebruikt

7.6. UITRUSTING EN HYGIËNE
A78 Er worden alleen bezoekers toelaten die voor de bedrijfsvoering strikt
noodzakelijk zijn
A79 Het bezoekersregister in, met naam en reden van het bezoek wordt
ingevuld

7.6.1. Hygiënesluis
A80 Het pluimveebedrijf dient te beschikken over minstens een ingerichte
hygiënesluis die degelijk gescheiden is van de leefruimte van de dieren
A81 Per toom is er een hokgedeelte bestaande uit een voorruimte (voeder-en
dienstlokaal met eventueel de hygiënesluis) en de leefruimte van de dieren
A82 De hygiënesluis omvat een degelijk ingerichte handwasgelegenheid
(lopend water, afvoer, lavabo, zeep, handdoek - liefst papier) en een
kledingsruimte voorzien van propere bedrijfseigen kleding bestemd voor
verzorgers en bezoekers
A83 Er wordt een visueel onderscheid gemaakt tussen het vuil en proper
gedeelte van de voorruimte
A84 Op bedrijven met geringe capaciteit mag het hokeigen schoeisel
vervangen worden door een desinfecterend voetbad per toom dat dagelijks
gereinigd en ververst wordt
A85 Als een productieronde gespreid is over meerdere hokken, moet er ook
hokeigen kleding aanwezig zijn
A86 Bij nieuwbouw en verbouwing dient een douche geplaatst te worden

7.6.2. De voorruimte
7.6.2.1. Voor alle types bedrijven
A87 De voorruimte is volledig afgesloten van de leefruimte van de dieren
A88 De voorruimte omvat een voeder- en dienstlokaal

7.6.2.2. Voor bedrijven met leggend pluimvee
A89 Een eiersorteerplaats waar de eieren worden gesorteerd, ingepakt en
gestempeld
A90 Het stempelen gebeurt met toegelaten kleurstoffen
A91 een eierbewaarlokaal voor de opslag van de eieren

7.6.2.3. Voor vermeerderingsbedrijven
A92 Beschikken over een opslagcapaciteit van 7 productiedagen
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A93 Nadat de eieren zijn opgehaald, wordt minstens de vloer van het
eierbewaarlokaal gereinigd en ontsmet
A94 Indien er geen afzonderlijke dienstingang is voor de ophaling en de
eieren dus via de voorruimte afgehaald worden, moeten alle looproutes
gereinigd en ontsmet worden nadat de eieren zijn opgehaald

7.6.3. Bedrijfsgebouwen
A95 Er worden geen huisdieren, landbouwhuisdieren of ander sier- en
nutsgevogelte toegelaten
A96 Ander pluimvee of siervogels kunnen de pluimveestallen niet benaderen
en hun verzorging gebeurt strikt gescheiden
A97 De bedrijfsgebouwen zijn vogeldicht
A99 De looproutes van en naar de pluimveehokken zijn verhard

7.6.4. De krengenopslagplaats
A100 Bevindt zich op een vaste plaats op het bedrijf
A101 Is op bedrijven met een kwalificatie A voorzien van een koelinrichting
A102 Er is een brievenbus aanwezig bij de ophaalplaats

7.6.5. Bodem- en neststrooisel
A103 Opgeslagen bodem- en neststrooisel en verpakkingsmateriaal moet
zodanig opgeslagen zijn, dat deze schoon, droog en schimmelvrij blijven
A104 Kunststoffen nestbekleding dient visueel schoon te zijn

7.6.6. Reiniging en ontsmetting
A105 Gebeurt na elke productieronde
A106 Er wordt hierbij gebruik gemaakt van erkende ontsmettingsmiddelen

7.6.6.1. Hygiënogram
A107 Het hygiënogram wordt ten minste volgens de verplichte minimale
frequentie genomen
A108 Indien het resultaat onbevredigend is, worden de geldende bijkomende
maatregelen uitgevoerd

7.6.7. Specifiek vermeerdering
A109 Verzamelen van broedeieren gebeurt minimaal twee keer per dag
A110 Alle broedeieren worden afzonderlijk gestempeld op het fokbedrijf met
het zoötechnisch erkenningnummer van dit bedrijf
A111 De letters en cijfers worden aangebracht met onuitwisbare zwarte inkt
en zijn ten minste twee millimeter hoog en een millimeter breed
A112a Broedeieren worden uitsluitend per bedrijf aangeboden
A112b Per container wordt de dag vermeld, waarop begonnen is met het
vullen van de container en is aangegeven van welke hok(ken) de broedeieren
afkomstig zijn
A113 Broedeieren worden op een voldoende wijze verzameld
A114 Bevuilde, buiten de legnesten gelegde broedeieren of gewassen
broedeieren worden correct beheerd

7.6.8. Specifiek legpluimvee
A115 Het verzamelen van de consumptie-eieren gebeurt op een hygiënisch
verantwoorde manier
A116 Op alle transportverpakkingen van eieren worden de noodzakelijke
gegevens aangebracht

7.7. TRANSPORT
A117 Bij export, import of intracommunautaire handel van kippen of
broedeieren is de lading vergezeld van een gezondheidscertificaat
A118 Alle transport van levende dieren, niet bestemd voor het slachthuis, is
vergezeld van het begeleidingsdocument vervoer voor levende dieren
A119 De maximale bezettingsdichtheid tijdens het transport wordt
gerespecteerd
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7.8. RECHTSTREEKSE VERKOOP AAN DE CONSUMENT VAN EIEREN
7.8.2. Goede praktijken bij rechtstreekse verkoop van eieren op de hoeve
A120 Het verzamelen van de eieren gebeurt minstens eenmaal per dag
A121 De eieren moeten tot op het moment van de verkoop aan de consument
schoon, droog en vrij van vreemde geuren worden gehouden, en op afdoende
wijze worden beschermd tegen schokken en rechtstreeks zonlicht
A122 De eieren moeten worden opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur
constante temperatuur die de meeste garanties biedt voor het behoud van de
hygiënische kwaliteit
A123 De eieren moeten per legdatum bewaard worden zodat bij de verkoop
van de eieren volgens het “First in - First out-principe" kan gewerkt worden
A124 De eieren mogen uiterlijk tot 21 dagen na de legdatum aan de
consument verkocht worden
A125 De leghennenhouder informeert de consument over de aanbevolen
uiterste verbruiksdatum

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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8. LOOPVOGELS
8.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
R1 Het beslag moet geregistreerd zijn bij het FAVV en de operator moet over
een beslagnummer beschikken
R2 Indien loopvogels geleverd worden aan het buitenland, is ook een toelating
van het FAVV vereist
R3 De bedrijven moeten beschikken over een zoötechnische erkenning,
afgeleverd door de gewesten
R4 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis
bezorgd worden

8.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
R5 Loopvogels beschikken over voederbakken en drinkplaatsen, voldoende in
aantal en in grootte, opdat alle dieren tegelijkertijd kunnen eten en drinken
R6 Loopvogels krijgen van jongs af ruwvoer, vers groenvoer of voer dat
voldoende ruwvezel bevat
R7 Loopvogels hebben steeds toegang tot steengruis van aangepaste grootte

8.3. DIERENGEZONDHEID
R8 De verantwoordelijke laat al het pluimvee vaccineren door de
bedrijfsdierenarts tegen Pseudovogelpest / Newcastle Disease (NCD).

8.4. DIERENWELZIJN
R9 De hokken van loopvogels zijn aangepast
R10 Loopvogels hebben dagelijks toegang tot een buitenloop.
R11 Loopvogels worden steeds in groep gehouden – met uitzondering van erg
agressieve, zieke of gewonde dieren
R12 De loopvogels beschikken over een plek om een stofbad te nemen
R13 De minimale oppervlakten van hokken en buitenlopen en de maximale
groepsgrootte worden gerespecteerd

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN
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9. PAARDACHTIGEN
9.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
E1 Veulens geboren na 30/6/2009 en bestemd om geslacht te worden binnen de 12
maand en die rechtstreeks vervoerd worden van hun bedrijf van geboorte naar een
Belgisch slachthuis, moeten beschikken over een microchip en een identificatieattest
(zie bijlage E5) waarop de identificatiecode (het chipnummer) wordt vermeld, maar
moeten niet geëncodeerd worden in de databank en moeten ook geen paspoort of
mutatiedocument krijgen
E2 De termijn om een veulen te identificeren is 31 december van het jaar waarin het
is geboren, of binnen 6 maanden na de geboorte indien dit later is
E3 De paardenhouder zorgt ervoor dat alle aanwezige paarden geïdentificeerd zijn
aan de hand van een microchip en een paspoort
E4 Elk paard dat definitief in België binnengebracht wordt, moet binnen de 30 dagen
na aankomst geïdentificeerd worden
E5 Bij elke mutatie wordt een nieuw mutatiedocument opgemaakt door de beheerder
van de databank en dit wordt verzonden naar de eigenaar; dit wordt bij het paspoort
gevoegd

9.3. DIERENGEZONDHEID
Paardenmelkerijen
E6 Paardenmelk voor menselijke consumptie of de productie van zuivel moet
afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn
E7 Paardenmelk voor menselijke consumptie of de productie van zuivel mag niet
afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren
E8 Pas aangekochte of zieke dieren worden afzonderlijk en op het einde gemolken
zodat er geen contact is met de gezonde dieren.
E9 Bij paardachtigen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet minstens
gelijktijdig met het dier de voedselketeninformatie (VKI) bezorgd worden aan het
slachthuis.
E10 Deze informatie kan zowel elektronisch als op papier aangeleverd worden,
waarbij gebruik kan gemaakt worden van het modelformulier (bijlage E4, 9.7.4.).

9.4. DIERENWELZIJN
E11 Er zijn geen dieren aanwezig waarvan de staart gecoupeerd is of die
gebrandmerkt zijn in België na 2002

9.6. TRANSPORT
E12 Identificatiedocument – paspoort of identificatieattest
E13 Het VKI-document indien het transport naar een slachthuis betreft
E14 Vervoersdocumenten die in het voertuig moeten aanwezig zijn, vermelden
noodzakelijke gegevens

9.7. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR PAARDENMELKERIJEN
9.7.2.1. De melkers en de bedieners van de melkinstallatie
E15 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie dragen propere en
aangepaste melkkleding
E16 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie wassen zorgvuldig de
handen vooraleer met het melken wordt gestart en herhalen dit, indien nodig, tijdens
het melken
E17 De melkers en de bedieners van de melkinstallatie zorgen ervoor dat de uier en
de spenen schoon zijn

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN
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9.7.2.2. Het melken
E18a Bij het melken in de stal wordt de voormelk van elk dier in een passend
recipiënt visueel beoordeeld en verwijderd
E18b De geleverde melk bevat geen colostrum
E19 Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt dit met
een door de FOD Volksgezondheid erkend product

9.7.2.3. Het melklokaal
E20 Het melklokaal is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk
wordt voorkomen
E21 Het melklokaal heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren
E22 Het melklokaal beschikt over een voorziening van water van drinkwaterkwaliteit
E23 Het melklokaal beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in
goede omstandigheden te kunnen melken
E24 Het melklokaal beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

9.7.2.4. De melkwinningsapparatuur en toebehoren
E25 De melkwinningsapparatuur en toebehoren zijn gemakkelijk te reinigen en te
ontsmetten en zijn proper
E26a Bij het melken in een stal is deze proper en droog
E26b De melkklauwen worden niet in de stal bewaard – wel in het tanklokaal of
melkhuisje

9.7.2.5. De melk
E27 De melk wordt zo vlug mogelijk na het melken gekoeld d.m.v. een koeltank of
een adequate koelruimte
E28 De melk wordt bij maximum 6°C bewaard

9.7.2.6. De melkkoeltank (indien aanwezig)
E29 De melkkoeltank heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het
ophaalritme, de verkoop of de verwerking
E30 De melkkoeltank is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk
regelmatig te mengen

9.7.2.7. De plaats waar de melk bewaard wordt
E31 De plaats waar de melk bewaard wordt, dient enkel voor melkbehandeling en
melkwinningsapparatuur
E32 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft deuren met een afdoende
afscheiding van de stal en van het melklokaal
E33 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft afgeschermde lampen. Op die
manier kunnen er bij breuk van de lamp geen stukjes glas in de melk terechtkomen
E34 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft ramen voorzien van vliegengaas
indien openend naar buiten, zodat insecten en ongedierte buiten gehouden worden
E35 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft wanden, vloeren en een plafond
dat bestaat uit bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is
E36 De plaats waar de melk bewaard wordt, heeft een toegang die goed reinigbaar
is en bestaat uit een verhard, wasbaar en proper oppervlak
E37 De plaats waar de melk bewaard wordt, is volledig afgesloten van het
melklokaal en niet toegankelijk voor dieren

9.7.2.8. Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt
E38 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, bevat een spoelbak,
met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud water van
drinkwaterkwaliteit, voor het reinigen van het materiaal
E39 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, bevat een lavabo met
stromend water, zeep en handdoek – of wegwerppapier
E40 Het lokaal waar de melkwinningsapparatuur zich bevindt, wordt na elke
melkbeurt schoongemaakt en proper gehouden

9.7.2.9. Reiniging en ontsmetting melkinstallatie en/of melkrecipiënten
E41 De melkinstallatie wordt direct na elke melkbeurt gereinigd en de melkkoeltank
of melkrecipiënten iedere keer als ze leeg zijn
E42 Er worden enkel geëigende producten gebruikt
E43 Na de reiniging worden de melkinstallatie en de koeltank of de recipiënten
systematisch gereinigd en gespoeld met water van drinkwaterkwaliteit
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9.7.2.10. Wateranalyse indien geen leidingwater gebruikt wordt
E44 Minstens driejaarlijks wordt een wateranalyse door een geaccrediteerd
laboratorium uitgevoerd
E45 De parameters en normen worden gerespecteerd

9.7.2.11. Melkkwaliteit
E46 Minimaal 2 keer per maand wordt een representatief monster genomen
E47 Dit monster moet geanalyseerd worden door een geaccrediteerd labo en
beantwoorden aan de vereisten
E48 Een overschrijding van het kiemgetal van de melk wijst op een onvoldoende
reiniging van de melkinstallatie of een ontoereikende uiergezondheid; er moeten
hiervoor corrigerende maatregelen genomen worden om de resultaten te verbeteren

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant
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10. KONIJNEN
10.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
L1 Indien er meer dan 20 fokdieren of meer dan 100 vleeskonijnen gehouden worden,
is het bedrijf correct geregistreerd bij het FAVV

10.2. DIERENGEZONDHEID
L2 Indien konijnen van verschillende plaatsen samengebracht worden op markten,
tentoonstellingen en prijskampen, zijn deze gevaccineerd tegen RHD (Rabbit
Hemorrhagic Disease)

10.3. TRANSPORT
L3 Het begeleidingsdocument ‘vervoer van levende dieren’ dient het konijnentransport
te vergezellen. Dit document is terug te vinden als bijlage T1 van de Algemene
Voorwaarden
L4 De voedselketeninformatie (VKI) moet 24u op voorhand aan het slachthuis
bezorgd worden

DE EINDBEOORDELING
ADVIES: gunstig / ongunstig
Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

Volgnummer

Na corr. Actie

Besluit

Implementatie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie

CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN

