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Checklijst CodiplanPLUS Rund

B1+

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

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

A

De sanitair verantwoordelijke van het beslag beschikt daartoe over een door hem
ondertekende en door BELBEEF aanvaarde overeenkomst met BELBEEF. (Zie punt 4.2
van de certificeringsregeling).
B22+
Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een
A
gevalideerd autocontrolesysteem.
Er kan pas een CodiplanPLUS Rund certificaat uitgereikt worden, wanneer de veehouder
beschikt over een G-040 certificaat of attest. De einddatum van het Codiplan PLUS Rund
certificaat moet immers gelijk zijn aan dat van het autocontrolecertificaat of attest.
B2+
B3+

B4+

IDENTIFICATIE & REGISTRATIE VAN DE DIEREN
De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen
(6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden)
voor de vrouwelijke 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.

A

A

C

UITSLUITING
B5+

Tijdelijke uitsluiting voor bedrijven die onder een versterkte
controle van het FAVV vallen. Het betreft de codes H, N1 en N2
bij overtredingen betreffende niet-toegestane stoffen, en codes
M1, M2 en R bij overtredingen betreffende toegestane stoffen.
Deze code wordt in Sanitel geregistreerd en op de paspoorten
van de runderen gedrukt.

A

DIERENVOEDER EN DRINKWATER
B6+

In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voedering, moeten
alle dieren een voederplaats ter beschikking hebben. Het

A

voederen gebeurt met tussenpozen die bij hun fysiologische
behoeften passen.
B7+

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.
B8+
Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders
(exclusief diegene vermeld onder punt 7), zijn afkomstig van
FCA-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn
voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem. Zie de
gelijkwaardige systemen per type voeder op de website van
Ovocom via de volgende link:
http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang
=nl
Distributiesystemen
B9+

Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en
geplaatst zijn dat het gevaar voor verontreiniging van voeder en
water tot een minimum beperkt worden.

C

A

A

DIERENWELZIJN
Stalklimaat
B10+

B11+

W3

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.
De ventilatie is toereikend: aan- en afvoer van lucht moet
gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het oog
op een effectieve verluchting.
Voldoende verluchting:

B

B

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
moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft
wanneer het hoofdsysteem uitvalt
moet dit alarmsysteem regelmatig worden getest.

B

Huisvesting en maximaal toegelaten bezetting
W2a

W2b

B12+

De inrichting en materialen waarmee de dieren in contact
kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn, en kunnen grondig
gereinigd en ontsmet worden.
De verlichting volstaat om aan de fysiologische noden van de
dieren te voldoen. Er is voldoende (vaste of draagbare)
verlichting aanwezig voor een grondige controle van de dieren
op elk willekeurig tijdstip.
Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in
quarantaine of herstel.

B
B

A

B13+

B14+
B15+
B16+

B17+

W1
W4

B18+

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.
Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.
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).
De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier
van 500kg, plusminus 0,5m² per 100 kg meer of minder dan
500kg. De dieren kunnen ongehinderd liggen, rechtstaan, en
zich verzorgen.
Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m²/500 kg levend
gewicht ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij
vrouwelijke dieren).
DIERENGEZONDHEID
De veehouder volgt zijn dieren op, controleert de
gezondheidstoestand tenminste eenmaal per dag en neemt
maatregelen om welzijn te garanderen.
Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende
behandeling en worden indien nodig afgezonderd in een passend
onderkomen met een aangepaste vloerbedekking. Wanneer die
zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet
zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd.
Desgevallend een noodslachting of euthanasie toegepast.
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.

B19+

Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur
metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.
B20+
Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt
aanbevolen de verschafte antibiotica, rechtstreeks (SanitelMED) of onrechtstreeks (Bigame of AB-Register) in de daartoe
bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.
Toegelaten ingrepen
B9

B21+

Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die
wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een verdoving
toegepast door de dierenarts indien dit vereist wordt.
DUURZAAMHEID
De
vleesveehouder
duidt
in
de
checklijst
'duurzaamheidsmonitor' aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij
toepast op zijn bedrijf en heeft hiertoe de gevraagde bewijzen
verzameld. De ingevulde checklijst is gehandtekend.
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