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170330 CL incl ACS NL

CodiplanPLUS Rund checklijst inclusief sectorgidsvoorwaarden

Geconsolideerde checklijst ACS Rund en CodiplanPLUS Rund

Gradatie

"+" = voldoet
"+*" = voldoet met opmerking
C = Aanbeveling
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major NC zonder melding – ten laatste binnen de maand te
verhelpen
X = niet van toepassing

F0

2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het
FAVV

B1

Het bedrijf beschikt over een beslagnummer

1

De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is
terug te vinden in de Belbeefdatabank.

A2

16

Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd
autocontrolesysteem.

A2

T2
B2

2.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN
Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee
van de afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden
geregistreerd
Alle rundveebewegingen worden tijdig en correct geregistreerd in Sanitel
en in het permanent bedrijfsregister op het bedrijf

A1
A1

A2
A2

B3

Alle identificatiedocumenten van de runderen zijn aanwezig op het bedrijf

B4

Alle aanwezige runderen zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële
oormerken

A2

B5

Voor alle runderen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI
overgemaakt worden aan het slachthuis

A2

17

Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de
bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het
haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder
minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitel-gegevens van zijn
beslag.
Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die
beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest.

3

A2

A2

C

2
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1.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
F1
5
F2

Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder
voorhanden
In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voedering, moeten alle dieren
een voederplaats ter beschikking hebben.
Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien

A2
A2
A2

F3

Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het
gewicht van de dieren

A2

F4

Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan
bederven of beschimmelen

A2

Distributiesystemen (voor voeder)
Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper
zijn

A2

F5a
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,…)

A2

Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke
werking zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is

A2

Voederopslag
Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval,
enz.

A2

F8

Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor
verwijdering

A2

F9

Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan
komen zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt
voorkomen

F6

F7

B

F10

Voederopslag in mengvoedersilo’s
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

A2

7

Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders (exclusief
diegene vermeld onder punt 6), zijn afkomstig van FCA-gecertificeerde
bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door
Ovocom aanvaard systeem.

A2

Voor ruwvoeders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de
datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid
geregistreerd

A2

F14

B
B
B

3
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6

Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega
landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij
voorkeur afkomstig van voor de Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB)
gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een
gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.

C

Voedermiddelen
De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen
gebruikt worden en heeft een lijst beschikbaar

A2

F16

Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de
opgenomen uitzonderingen

A2

F17

Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin
aanwezig is indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten)
worden gebruikt

A2

F15

F18

Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoeders
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

F29

Drinkwatervoorziening
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

18

19
20

B6

2.3. DIERENGEZONDHEID
Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de
toediening van een diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en
in het dier blijft steken, zal de sanitair verantwoordelijke dit registreren
en op het VKI document vermelden.
Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur
metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.
Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen
de verschafte antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of onrechtstreeks
(Bigame of AB-Register) in de daartoe bestemde databank te laten
registreren door hun dierenarts.
De dierenarts wordt binnen de 48u na aankomst van de dieren verwittigd
en voert tijdig de aankooponderzoeken uit

B
A2
A2
B
C
C

A2
B
A2

B

C

C

A2
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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

Bedrijfsdierenarts
V1A Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten
V1B Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend
bedrijfsdierenarts gecontracteerd
V2

De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort

Bedrijfsbegeleidende dierenarts (noodzakelijk indien
diergeneesmiddelenvoorraad van > 5 dagen)
V3A Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten
V3B Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende
dierenarts afgesloten (facultatief)
V4

B
A2

A1
A1
A2

A2
C

De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6
maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden

B

V5

Het geneesmiddelenregister is geviseerd

B

V6

Er zijn 4-maandelijkse evaluatierapporten aanwezig

V7
V8

V9

Diergeneesmiddelenvoorraad
De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen
worden gerespecteerd
Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking
(flacon/doos/tube/…) bewaard worden
Identificatie van de geneesmiddelen
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
V12 indien nodig in een aparte koelkast
V13 De geneesmiddelen mogen niet vervallen zijn

B

B
A2

A2
A2

A2
A2
B

Het inkomend geneesmiddelen register
V14 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de Toediening-en
Verschaffingsdocumenten (TVD)

A2

V15 Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de voorschriften van de
dierenarts

A2
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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 (indien bedrijfsbegeleiding toegepast wordt)
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
V23 Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren
volgens de geldende voorschriften

W1
W2
8

9
10
11
12
13

14
15
W3

B
B

A2
A2
A1

A2
A2

2.4. DIERENWELZIJN
De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de gezondheidstoestand
en neemt maatregelen om welzijn te garanderen

B

De huisvesting garandeert dierenwelzijn door voldoende ruimte, gepaste
inrichting en materialen, voldoende verluchting en verlichting

B

Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m³/500 kg
levend gewicht. Open frontstallen met vast, niet te openen
windbreekscherm worden eveneens als afgesloten stallen beschouwd.

B

Aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele
stallengte met het oog op een effectieve verluchting.

B

Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of
herstel.
Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in
opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe
een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat.
Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.

A2
A2
A2

Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de
afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van
een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).

B

De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van
500kg, plusminus 0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg .

B

Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m²/500 kg levend gewicht
ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).
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

B

B
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W4

Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling
en worden indien nodig afgezonderd

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

H1

2.5. UITRUSTING EN HYGIËNE
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
H4

Op het veebedrijf moeten alle personeelsleden en professionele
bezoekers zich houden aan de maatregelen van persoonlijke en
bedrijfshygiëne
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

B10 Bij gebruik van een pootbad voor klauwbehandelingen moet het bad
proper zijn en een passend ontsmettingsmiddel bevatten

B
A2

B
B
B
B
B
B
B

A2

B
B
B
B
B

T0

2.6. TRANSPORT
De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer
van dieren

B

T1

1.6. TRACEERBAARHEID
Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee
van de ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd

A2
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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

A2

N1

1.7. MELDINGSPLICHT
Melding schadelijke producten aan FAVV

A2

N2

Melding schadelijk diervoeder aan FAVV

A2

N3

Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan
FAVV

A2

