170330 CL excl ACS NL

CodiplanPLUS Rund checklijst zonder sectorgidsvoorwaarden

Checklijst CodiplanPLUS Rund
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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
2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE
De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is
terug te vinden in de Belbeefdatabank.

A2

Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd
autocontrolesysteem.

A2

2.3. DIERENVOEDER EN DRINKWATER
In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voedering, moeten alle dieren
een voederplaats ter beschikking hebben.
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.
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.
2.2. IDENTIFICATIE & REGISTRATIE VAN DE DIEREN
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.
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2.4. DIERENWELZIJN
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
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Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of
herstel.

A2

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.

A2

Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.

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).

B

2.6. DIERGEZONDHEID
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.
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