Bijlage 1: door de houder van pluimvee minimaal te verstrekken informatie.

Verordening (EG) nr. 853/2004. Minimale gegevens.

1.

de status van het bedrijf van • Wat dient gemeld te worden?
herkomst
of
de
regionale Niets.
gezondheidsstatus van de dieren De informatie over deze status zal via de toepassing
Beltrace ter beschikking worden gesteld van de
exploitant van het slachthuis

2.

de gezondheidsstatus van de Zie punt 4.
dieren

3.

de toegediende geneesmiddelen
voor diergeneeskundig gebruik
of andere behandelingen die de
dieren binnen een relevante
periode hebben ondergaan,
tezamen met de data van
toediening of behandeling en
wachttijden, wanneer er een
wachttijd is

Verwijzing naar
het modelformulier (cfr.
bijlagen 2 en 3).
/

/

Deel 2
• Wat dient gemeld te worden?
Vermelding van de namen van:
- alle toegediende geneesmiddelen, en
- alle toegevoegde additieven aan het voeder met een
verplichte wachttijd (met name de gemedicineerde
diervoeders)
+ de data of periodes van toediening + de duur van de
wachttijden (uitgedrukt in dagen).
Vermelding van ziekten/symptomen die de behandeling
gerechtvaardigd hebben, alsook de leeftijd van de dieren
op het moment van de behandeling.
• Over welke periode dienen de gegevens te
handelen?
De periode van de 6 laatste weken voor de slachting.

4.

de aanwezigheid van ziekten die • Wat dient gemeld te worden?
Deel 2
de veiligheid van het vlees in het 1. De bij het laden of in een periode van 6 weken voor
gedrang kunnen brengen
het slachten vastgestelde ziekten of ziektetekens en
aandoeningen. Bijvoorbeeld:
- algemene ziektetekens (uitputting, vertraagde
groei,…)
- ademhalingsstoornissen
- bewegingsstoornissen
- huidletsels
- spijsverteringsstoornissen
- productieverlies (minder leg, vertraagde groei, …)
- sterfte op het bedrijf.
2. Indien gekend: vermelding van diagnoses en/of
ziekteverwekkers (bv. gekend op basis van de analyses
uitgevoerd in het kader van een monitoring).
Bij elke twijfel over de in te vullen gegevens, raadpleegt
de exploitant zijn bedrijfsdierenarts of bij het ontbreken
hieraan de dierenarts die gewoonlijk de dieren verzorgt.
• Over welke periode dient deze informatie te
handelen?
De periode van de 6 laatste weken voor de slachting.
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5.

6.

indien
relevant
voor
de
bescherming
van
de
volksgezondheid, de resultaten
van de analyses van de bij de
dieren genomen monsters of van
andere voor het diagnosticeren
van ziekten die de veiligheid van
vlees in het gedrang brengen,
genomen monsters, met inbegrip
van monsters die in het kader
van de bewaking en de
bestrijding van zoönoses en
residuen worden genomen

de relevante verslagen van
slachthuizen over de resultaten
van eerdere ante-mortem- en
postmortemkeuringen
van
dieren van hetzelfde bedrijf van
herkomst, met name verslagen
van de officiële dierenarts

• Wat dient gemeld te worden?
De conclusies van laboratoriumonderzoeken (bv.
uitgevoerd in het kader van monitoringprogramma’s of
diergeneeskundige
onderzoeken)
naar
ziekteverwekkers, chemische stoffen en contaminanten
(bv. dioxine, cadmium).
In voorkomend geval vraagt de exploitant de
bedrijfsdierenarts of bij het ontbreken hieraan de
dierenarts die gewoonlijk de dieren verzorgt, om advies
over de noodzaak om al dan niet melding te maken van
de analyseresultaten.

Verwijzing naar
het modelformulier (cfr.
bijlagen 2 en 3).
Deel 2

• Welke ziekteverwekkers zijn relevant?
Hieronder
volgt
een
niet-limitatieve
lijst
van
ziekteverwekkers die overdraagbaar zijn naar de mens:
Salmonella :
zoönotisch
pathogene
stammen,
inzonderheid enteritidis en typhimurium ;
E Coli ;
Pasteurella multocida ;
Clostridium perfringens ;
Mycoplasma sp ;
Staphylococcus aureus;
…
NB: in het kader van de melding van VKI aan het
slachthuis, is het niet verplicht al de hierboven vermelde
ziekteverwekkers actief te laten opsporen voor het
slachten. In het geval dat testen werden uitgevoerd,
moeten de conclusies echter wel aan het slachthuis
meegedeeld worden.
/
• Wat dient gemeld te worden?
Eerdere resultaten van ante-mortem- en post-mortemkeuringen van dieren van hetzelfde bedrijf, die relevante
informatie kunnen opleveren over de veiligheid van het
vlees dat bekomen zal worden van de dieren van de
betrokken VKI en die invloed zouden kunnen hebben op
de veiligheid van de consument.
De tijdens de ante-mortem- en post-mortemkeuringen
vastgestelde afwijkingen van hun dieren zijn in Sanitel
voor veehouders beschikbaar als de dieren in België zijn
geslacht.

7.

de productiegegevens, wanneer • Wat dient gemeld te worden?
Deel 2
die ziekten aan het licht kunnen
brengen
Het percentage sterfte in de opgezette toom wanneer
deze hoger is dan gebruikelijk voor gelijkaardige
productieloten.

8.

naam en adres van de dierenarts • Wat dient gemeld te worden?
/
die normaliter het bedrijf van Niets
herkomst diensten verleent
De contactgegevens van de dierenarts belast met de
epidemiologische bewaking zijn immers (via de officiële
dierenarts) te raadplegen via de toepassing Sanitel.
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9.

/

1. De contactgegevens van de pluimveehouderij:
Verplicht:
- naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke
- adres van het beslag
- beslagnummer.
Indien mogelijk: e-mail (of faxnummer) van de
verantwoordelijke.
2. Het aantal dieren (bij benadering) dat naar het
slachthuis wordt verzonden. Een afwijking van maximaal
3% wordt getolereerd.
3. De geplande datum waarop de dieren naar het
slachthuis zullen worden gestuurd (deze informatie is
niet langer opgenomen in de nieuwe modellen.
4. Dichtheid > 33kg/m2 (braadkippen)
5. Belplume: ofwel het eigenlijke certificaat Belplume
ofwel het equivalent document IKB Kip voor pluimvee uit
Nederland.

Verwijzing naar
het modelformulier (cfr.
bijlagen 2 en 3).
Deel 1

Deel 2
Deel 2
Deel 2
Deel 2
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