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TOEGELATEN HANDELAARSTAL (voor nationale handel)
Afkortingen:
B : brucellose
BT : blue tongue/ blauwtongziekte

1.

-

IBR : infectieuse bovine rhino-tracheïtis
L : enzoötische runderleucose
R&O : reiniging en ontsmetting

-

T : rundertuberculose
VZC : verzamelcentrum
HS : handelaarstal

België heeft in toepassing van artikel 14 van Richtlijn 64/432 een erkenning van het systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven
(Beschikking 2002/544). Bijgevolg dient artikel 14 toegepast te worden op elk bedrijf, dus ook op handelaarstallen.
Richtlijn 64/432 – artikel 14
3. De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat ……
A. De eigenaar van of de verantwoordelĳke voor het bedrĳf moet:
i) zich door middel van een contract of en rechtshandeling verzekeren van de diensten van een door de bevoegde autoriteit erkende dierenarts;

1.1 CONTRACT met erkende dierenartsen
•
Specifiek contract met 2 erkende dierenartsen.
•
Dit Mogen dezelfde dierenartsen zijn als voor de epidemiologische bewaking van de veehouderij.
MODEL contract: er is geen wettelijk model, maar als basis kan het model dienen zoals in bijlage van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende
bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten.
Enkel het eerste deel gebruiken: de term plaatsvervanger wordt niet gebruikt.
1.2 AANWEZIGHEID van de dierenarts
•
minstens één bezoek per week aan de bedrijfsruimten van de handelaar + bewijs bezoek in een register noteren (logboek) (los van het feit of er al dan
niet dieren staan)
Taken van deze dierenarts: steekproefsgewijs toezicht op
gezondheidstoestand van de dieren: algemeen en in bijzonder voor de gereglementeerde ziekten;
dierenwelzijn: het (be)handelen van de dieren bij lossen, laden, drijven, aanbinden, …
de quarantainestal.
De eindverantwoordelijkheid voor non-conformiteiten ligt steeds bij de handelaar.
2.

Het uitbaten van een veehouderij en een handelaarstal zijn 2 verschillende activiteiten. Bijgevolg moeten ze gescheiden uitgevoerd worden.
Gezien het sanitair risico, is een scheiding in de tijd op éénzelfde installatie uitgesloten.
Vandaar dat er een scheiding in ruimte moet zijn, zoals hierna beschreven.

2.1

HANDELAARSTAL:
•
is een installatie die fysisch voor 100% gescheiden moet zijn van elke andere installatie van dezelfde houder (of een andere houder)
(apart gebouw of, als de gebouwen tegen elkaar staan, idem criteria als voor een compartiment (zie voetnoot op volgende pagina).
•
De installatie omvat:
•
stal(len): zodanig ingericht dat de dieren er meerdere dagen (max 30) op gepaste wijze gestald kunnen worden.

1

voorwaarden_HS_def2_NL.doc

2.2

3.

3.1

•

•
quarantaine stal (zie verder).
•
kadaveropslag (mag samen zijn met dat van eigen veehouderij).
QUARANTAINE STAL
•
Te gebruiken als afzondering/isolatie of als ziekenboeg:
•
van dieren wanneer een gereglementeerde ziekte wordt vermoed.
•
voor een ziek of gewond dier in afwachting van de diergeneeskundige verzorging.
•
dieren moeten individueel aangebonden/gefixeerd kunnen worden.
1
•
Deel van een gebouw (of compartiment) en enkel voor dit doel gebruikt tijdens de activiteit.
•
Materialen / bekleding die volledig R&O zijn (vloer, wanden, plafond, inrichting) tot op een hoogte van minimum 2,5 meter.
•
Minimum aantal standplaatsen 1% van de hoogste capaciteit van de te verzamelen diersoorten (met een minimum = 3)
•
Gepaste inrichting: eten, drinken, fixatie voor onderzoek en/of verzorging

Het spreekt voor zich dat ook handelaars enkel dieren mogen verhandelen die zowel op vlak van identificatie als op vlak van ziekten volledig conform
zijn. Vandaar geldt hier dezelfde tekst als voor een VZC (zie punt 9 in tabel voor VZC).
“zij mogen alleen geïdentificeerde dieren toelaten die afkomstig zijn van beslagen die officieel vrij zijn van tuberculose, brucellose en leukose of slachtdieren die
voldoen aan de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden en met name aan de voorwaarden van artikel 6, lid 3. Daartoe controleert de eigenaar van of de
verantwoordelijke voor het centrum bij aankomst van de dieren of zij naar behoren geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van de documenten of certificaten voor de
betrokken soorten of categorieën;”
•
•
•

Controle gebeurt op basis van het paspoort (rund)
Moet ALLE dieren IN / UIT registreren (ten laatste op de dag na de aan- / afvoer) in SANITRACE
Identificatiecontrole : taak van de handelaar

3.2 REGISTERS
RUND
•
elektronisch register verplicht (SANITRACE)
PAARD
•
manueel of eigen elektronisch register opstellen
SCHAAP & GEIT
•
manueel of eigen elektronisch register opstellen (kan op basis van kopies van de verplaatsingsdocumenten)
3.3

CONCLUSIE REGISTERS :

1

Twee gebouwen die tegen elkaar gebouwd zijn (gedeelde muur) worden als aparte gebouwen beschouwd. Enkel een mestkelder kan gemeenschappelijk zijn.
compartiment: een ruimte binnen het complex van de handelaarstal die een duidelijk omschreven eenheid vormt:
zodanig gescheiden van andere eenheden dat de dieren met elkaar geen rechtstreeks fysisch contact kunnen hebben,
o
scheiding van het bovengrondse gedeelte bestaat uit een volledige wand: van vloer tot plafond en zonder doorgangen,
o
in- en uitgangen langs de buitenzijde van het gebouw (geen tussendeuren)
o
minstens tot op 2,5 meter hoogte bestaande uit materialen die reinigbaar en ontsmetbaar zijn
o
er mag een doorlopende mestkelder aanwezig zijn
zodanig dat zij bij leegstand gereinigd en ontsmet kunnen worden zonder dat de andere eenheden (waar dieren gehuisvest kunnen zijn) gehinderd worden.
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1. register IN en UIT van de verhandelde dieren – register per diersoort
•
register RUND = Sanitrace
•
register PAARD = op papier of eigen informatica-toepassing
•
register SCHAAP & GEIT = copie verplaatsingsdocument per aanvoer/afvoer
•
register (slacht)VARKENS = copie laad- en losbon per aanvoer/afvoer
4.

een geschikte plek voor de opslag van kadavers (zie hoger onder punt 2)

5.

CRITERIA voor RUNDEREN die in aanmerking komen voor de handel

5.1

•
•
•

Correcte identificatie en registratie
hoogste statuut B, L, T
andere ziekten (BT, IBR, ….)
•
naargelang de bepalingen

5.2 FOK- EN GEBRUIKSRUNDEREN
•
paspoort mag maximaal 14 dagen gelden gevalideerd zijn (vertrekdatum op paspoort niet meegerekend)
•
passage via andere HS/andere VZC is nog mogelijk in die 14 dagen
5.3 SLACHTRUNDEREN
•
maximaal 8 dagen houden (referentie = datum validatie paspoort)
•
passage via andere HS/andere VZC is nog mogelijk in die 8 dagen
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