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Checklist CodiplanPLUS Varken Spotaudit - enkel te gebruiken in het kader van de 20%
CodiplanPLUS Varken Spotaudits.
Auditdatum
Naam verantwoordelijke:
Beslagnummer:

Interpretatiehulp voor de
auditor

Opmerking/
commentaar

CODE

Na corr. Actie

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
C = aanbeveling
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak
vereist
A = Major non-conformiteit – aantoonbaar te
verhelpen
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden
verduidelijkt

Besluit

VEN of CP:

CodiplanPLUS Varken

1

3

Wordt voorliggende checklist en de checklist G040 module C (algemeen gedeelte + gedeelte
varkens) minstens één keer per jaar ingevuld
door de varkenshouder en bijgehouden?
Indien er biggen aangekocht worden: zijn deze
biggen afkomstig van CodiplanPLUS Varken of
gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven?

A

Codiplan PLUS gelijkwaardig:
Certus, QS, IKB, IKB 2004+, QSG.

A
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Gebeurt het professioneel transport van levende
dieren naar het varkensbedrijf en naar QS
gecertificeerde slachthuizen door QS of
gelijkwaardig gecertificeerde transporteurs?
12

F29

F30

F31

F24

F25

8
V7
V8

* Noteer de naam en het adres van de transporteurs
die levende varkens aanvoerden de afgelopen 12
maanden.
Ga na of ze QS Transport of Certus Transport
gecertificeerd zijn.
* Noteer de naam en het adres van de transporteurs
die varkens afvoerden naar een QS gecertificeerd
slachthuis. Sinds 1.01.2016 worden slachtvarkens als
niet QS waardig aanzien, bij niet QS gecertificeerd
transport naar een QS gecertificeerd slachthuis.

B

Drinkwatervoorziening
Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers
drinkwater
De goede werking en de netheid van de
drinksystemen en de zuiverheid van het water
en de drinkbakken worden dagelijks
gecontroleerd
De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de
dieren geen verontreinigd water – bvb met
rioolwater – kunnen drinken
Gemedicineerd voeder
Gemedicineerd voeder mag enkel aanwezig zijn
op het bedrijf indien hiervoor een voorschrift is
afgeleverd door de dierenarts
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
Diergeneesmiddelenvoorraad
Is er een contract met een bedrijfsbegeleidende
dierenarts afgesloten?
De wettelijke termijnen voor de stockage van
diergeneesmiddelen worden gerespecteerd
Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele
verpakking (flacon/doos/tube/…) bewaard
worden

A

B

A

A

A

Noteer de naam van de bedrijfsbegeleidende
dierenarts

A
B
A
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V9

V10

V11
V12
V13

V14
V15
V16
V17
V18

V19

V20

V21

Identificatie van de geneesmiddelen
Een sticker (vignet) van de dierenarts of de
apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en
verklaart de herkomst
Op dit vignet moet een nummer staan, dat
overeenkomt met het nummer op het Toedieningen Verschaffingsdocument (TVD) of het
voorschrift
Opslag van de geneesmiddelen
Kast in een lokaal gescheiden van de dieren en
de woonvertrekken
Indien nodig in een aparte koelkast
De geneesmiddelen mogen niet vervallen zijn
Het inkomend geneesmiddelen register
Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de
Toediening-en Verschaffingsdocumenten (TVD)
Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de
voorschriften van de dierenarts
Het inkomend geneesmiddelenregister bevat de
voorschriften voor gemedicineerde voeders
De documenten (V.14-15-16) worden
chronologisch bewaard
De documenten (V.14-15-16) worden voorzien
van een volgnummer
Het uitgaand geneesmiddelen register
Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat de
registratie door de veehouder van elk gebruik
van diergeneesmiddelen vanuit de reserve
tijdens de risicoperiode
Het uitgaand geneesmiddelenregister bevat elk
gebruik (elke toediening) van
diergeneesmiddelen tijdens de risicoperiode
door de dierenarts
Er worden maatregelen toegepast om te
vermijden dat residuen van diergeneesmiddelen
in de geslachte dieren of de dierlijke producten
kunnen aanwezig zijn.

A

A

A
A
B

A
A
A
B
B

A

A

A
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Worden alle antibacteriële middelen en met
antibiotica gemedicineerde voeders correct
geregistreerd in de Antibioticadatabank (AB
Register of Sanitel Med)?

13

Wordt de voedselketeninformatie (VKI) aan het
slachthuis overgemaakt, volgens de geldende
voorschriften?
Wordt bij chirurgische biggencastratie een
geschikte pijnstiller gebruikt?
10
Is het toedienings- en verschaffingsdocument
hiervan aanwezig?
Dierenwelzijn
De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de
W1 gezondheidstoestand en neemt maatregelen om
welzijn te garanderen
De huisvesting garandeert dierenwelzijn door
voldoende ruimte, gepaste inrichting en
W2
materialen, voldoende verluchting en verlichting
9

Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een
W4 passende behandeling en worden indien nodig
afgezonderd
Varkens beschikken permanent over voldoende
materiaal om te onderzoeken en mee te spelen,
P14 voor zover de dierengezondheid daardoor niet in
gevaar komt

De registraties dienen te gebeuren in
http://www.abregister.be/ door de verschaffer van de
antimicrobiële middelen. De eindverantwoordelijkheid
voor de correcte ingave ligt bij de veehouder.
Gebruikers AB register:
-Toetredingsaudit: heeft de varkenshouder zich reeds
geregistreerd op het AB-register en zijn gegevens
geverifieerd?
- Opvolgingsaudit of spotaudit: zijn de registraties in AB
register gebeurd?
Gebruikers Sanitel-Med:
• Toetredingsaudit: kan de varkenshouder zichzelf
aanmelden bij Sanitel-Med en zijn de laatste
registraties sinds de aanvraag van de audit gebeurd?
• Opvolgingsaudit of spotaudit: zijn de registraties in
Sanitel-Med gebeurd, zonder onderbreking tov de
registraties in AB-register?
Cfr punt P3 van de G040, hoofdstuk varkens.

A

A
Noteer de gebruikte pijnstiller en controleer het correct
gebruik adhv de TVD.

A

B

B

B

B
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In geval van een kunstmatig ventilatiesysteem:
* is er een doeltreffend noodverluchtingssysteem
11 aanwezig?
* is er een alarmsysteem en wordt dit regelmatig
getest?
Salmonella
Ongedierte en insecten worden efficiënt
H5
geweerd en/of bestreden
Het salmonellabewakingsprogramma wordt
uitgevoerd. De analyseresultaten zijn aanwezig
op het beslag. De Salmonellastatus en het
resultaat van het laatste onderzoek moeten
14
meegedeeld worden als onderdeel van de VKI
wanneer de varkens naar het slachthuis worden
verzonden.

Cfr punt W3 van de G040, hoofdstuk "Algemene
Voorwaarden".
B

B
Toetredingsaudit : Indien geen recente resultaten ter
beschikking zijn, beoordelen als een NC B. Bij de
eerstvolgende staalname voor Aujesky moeten de
bloedstalen bijkomend geanalyseerd worden op
Salmonella.
Opvolgingsaudit: Er mag niet meer dan 13,5 maand
tussen 2 analysresultaten zitten, en het laatste
resultaat mag niet ouder zijn dan 13,5 maand.

A

opmerkingen auditor:

Naam en handtekening auditor

Handtekening Verantwoordelijke
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