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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 1/12
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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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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

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

7.4.4. 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
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