CHECKLIJST PRODUCTIE
□ Initiële audit / □ Verlengingsaudit / □ Vernieuwingsaudit/ □ Spotaudit
Controledatum

Rapportnummer

Naam

Bedrijfstype:

Firmateller

P-

□ Gesloten bedrijf
□ Fokbedrijf
□ Opfokbedrijf
□ Biggenopfokbedrijf
□ Vleesvarkensbedrijf
□ Gemengd bedrijf
□ Quarantainebedrijf

Klopcode
(verkort beslagnummer)
Controle
Algemene normen
P7+
Heeft de (kandidaat-) varkensproducent een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork
vzw waaruit blijkt dat de varkensproducent zich akkoord verklaart met de inhoud van het BePorkkwaliteitshandboek en bijhorend reglement, en deze zal naleven?
P8+ A
Heeft de varkensproducent een attest/certificaat G-040-C?
P8+ B
Heeft de varkensproducent een certificaat Codiplan Animal Welfare?
P9+
Respecteert de varkensproducent de geldende regionale regelgeving inzake nutriënten?
P38+
Blijven de vleesvarkens gedurende de benodigde periode vóór slachtdatum aanwezig op hetzelfde beslag?
A5+
Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er correcties en corrigerende acties geregistreerd en
ondernomen?
Varkensvoeder
P1+
Zijn de aangekochte diervoeders (mengvoeders, voedermiddelen, additieven, voormengsels en
toevoegingsmiddelen) afkomstig van FCA-erkende of gelijkwaardig gecertificeerde fabrikanten?
P2+
Worden diervoeders gekocht van FCA-erkende of gelijkwaardig gecertificeerde fabrikanten die de aankoop van
duurzame soja kunnen bewijzen?
P3+
Wanneer voedermiddelen bij collega-landbouwers aangekocht worden, beschikken deze collega-landbouwers over
een autocontrole certificaat (G-040 module A en/of B ‘Primaire productie’), Vegaplan Standaard certificaat, of over
een certificaat voor een gelijkwaardig, door Belpork aanvaard systeem?
P4+
Hebben zelfmengers die gebruik maken van additieven, toevoegingsmiddelen of voormengsels hiervoor een
toelating van het FAVV voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het
landbouwbedrijf?
P5+
Indien er een externe mobiele menginstallatie ter plaatse komt mengen, is deze FCA-erkend voor de productie van
mengvoeders?
P6+
Wordt het verbod op vismeel in de diervoeders (bestemd voor vleesvarkens > 40kg) gerespecteerd?
Huisvesting en dierenwelzijn
P11+
Wordt bij volledig automatische verluchting het noodverluchtings- en alarmsysteem minstens per opzet en min.
2x/jaar getest en worden deze tests en eventuele correcties en corrigerende maatregelen geregistreerd?
P12+
Is er voldoende licht? (8u/dag in een dag- en nachtritme, min. 40 lux t.h.v. het varken) (…….lux)
P13+
Wordt er op het bedrijf een gedetailleerd euthanasiebeleid opgemaakt in samenwerking met de dierenarts?
Gezondheidszorg en ziektepreventie
P14+
Is er een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk) afgesloten?
P15+ A
Gebeurt het rechtstreeks verschaffen van antibacteriële middelen voor de voorraad uitsluitend door de
bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk)?
P15+ B
Worden voorschriften voor met antibiotica gemedicineerde voormengsels, zinkoxide (ZnO) en antibacteriële
middelen uitsluitend geschreven door de bedrijfsbegeleidende dierenarts(praktijk)?
P16+
Worden alle antibacteriële middelen, met antibiotica gemedicineerde voeders en (het gebruik van) zinkoxide als
gemedicineerd voormengsel door de verschaffer geregistreerd in het ‘AB Register’ volgens de voorziene procedure
in het Reglement ‘AB Register’ en dit vanaf de erkenning van de varkensproducent in het BePork-systeem?
P17+
Heeft de producent zijn account geactiveerd via de opstartprocedure van ‘AB Register’?
P18+
Controleert de producent het bedrijfsrapport over het antibioticagebruik in het ‘AB Register’ binnen 2 maand na
ontvangst?
P19+
Indien de producent een foutenrapport ontvangt, worden de nodige aanpassingen uitgevoerd binnen 1 maand na
ontvangst van het rapport?
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Bespreekt de producent het bedrijfsrapport over het antibioticagebruik op zijn bedrijf indien het in de rode of gele
zone valt met zijn dierenarts en bewaart hij de meest recente versie?
Is er een bedrijfsgezondheidsplan, dat niet ouder is dan 12 maand, opgemaakt voor het bedrijf?
Werden in het bedrijfsgezondheidsplan de minimale parameters beoordeeld en werden knelpunten en acties
gedefinieerd en geëvalueerd?
Werd voor bedrijven met een persisterend te hoog antibioticumgebruik ook een aanvullend actieplan en
bedrijfsbehandelplan opgemaakt?
Zijn er antibacteriële middelen met kleurcode rood, volgens de formularia opgesteld door AMCRA, aanwezig op
het bedrijf? Zo ja, kan de aanwezigheid ervan onderbouwd worden door middel van bewijs van diagnose en een
antibiotica-gevoeligheidstest?
Wordt het verbod op topdressing van antibacteriële middelen rechtstreeks in de voederbak gerespecteerd?
Wordt het verbod op het gebruik van het ‘inmengtoestel’ voor de inmenging van antibacteriële middelen in het
voeder op het landbouwbedrijf gerespecteerd?
Wordt het drinkwater t.h.v. de drinknippel minimaal 1x/3 jaar onderzocht?
Werd voor de niet-conforme parameters een actieplan opgesteld en een nieuwe analyse uitgevoerd om
conformiteit van de parameter na het uitvoeren van het actieplan aan te tonen?
Is er een ongediertebestrijdingsplan aanwezig? (plattegrond met positie van de genummerde lokazen,
productnaam en min. 2x/jaar registratie van de opvolgingsdata en status van de lokazen) Worden er enkel erkende
ongediertebestrijdingsmiddelen gebruikt?
Wordt in geval van een H, N1, N2-statuut, de residustatus onmiddellijk gemeld aan Belpork gevolgd door een
schriftelijke bevestiging?
Wordt in geval van een M1- M2-, R-statuut, de residustatus onmiddellijk gemeld aan Belpork gevolgd door een
schriftelijke bevestiging?
Is bij een individuele behandeling het vleesvarken duidelijk gemarkeerd (tot zolang de wachttermijn is verstreken)?
Werd het dier gemarkeerd en het Sanitelnummer van het dier geregistreerd wanneer bij behandeling een naald
afbrak en is deze info bij levering doorgegeven aan het slachthuis?
Worden er metaaldetecteerbare naalden gebruikt?
Werden de documenten met slacht- en keuringsgegevens en de slachtlijninformatie, of een motivatiedocument
van het slachthuis bij afwezigheid van slachtlijninformatie, bezorgd aan de beslagverantwoordelijke?
Worden de slacht- en keuringsgegevens en de slachtlijninformatie gedurende minimum één jaar na levering op het
beslag bewaard?
Zijn alle slacht- en keuringsgegevens en alle vereiste slachtlijninformatie op de documenten vermeld?
Aantal stuks
Warm geslacht gewicht
Classificatie
Maagvullingtoestand

Pneumonieletsels (3 codes)
Pleuritis (2 codes)
Leverafwijkingen (3 codes)
Aantal afkeuringen + reden

Transport van levende dieren
P27+
Gebeurt het commercieel transport door derden van levende varkens naar het (kandidaat-) BePork-varkensbedrijf
en naar BePork- en QS gecertificeerde slachthuizen door BePork of gelijkwaardig gecertificeerde transporteurs?
P28+
Indien vervoer van varkens door de varkensproducent zelf gebeurt, voldoet de varkensproducent aan de definitie
van eigen vervoer? Werd dit gemeld aan het secretariaat van Belpork?
P29+
Wordt hulp voorzien bij het laden zodat het betreden van de stallen door een erkend transporteur en zijn bijrijder
wordt vermeden? (Aanbeveling)
P45+
Wordt voor iedere levering van BePork-vleesvarkens die vertrekt van het varkensbedrijf naar het (binnenlands)
slachthuis een vertrekfiche opgemaakt door de varkensproducent ongeacht de hoedanigheid van de klant?
Duurzaamheidsmonitor
P32+ A
Duidt de varkensproducent in de checklijst 'duurzaamheidsmonitor' aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij
toepast op zijn bedrijf?
P32+ B
Verzamelt de varkensproducent voor zijn duurzaamheidsinitiatieven de gevraagde bewijzen?
Module biggen en zeugenhouderij
P33+
Worden de hoektanden enkel indien absoluut nodig en uitsluitend d.m.v. slijpen, verkleind?
P34+
Wordt bij chirurgische biggencastratie verdoving én pijnbestrijding toegepast?
P35+
Indien er biggen aangekocht worden, zijn deze biggen afkomstig van BePork of gelijkwaardig gecertificeerde
bedrijven?
P36+ A
Verliep het transport rechtstreeks van één enkel buitenlands herkomstbedrijf naar één enkel Belgisch bedrijf
zonder te passeren via een handelaar en/of een verzamelplaats?
P36+ B
Hebben Belgische opfokbedrijven die buitenlandse biggen aankopen een een-op-een relatie met een buitenlands
zeugenbedrijf?
P36+ C
Zijn de ingevoerde dieren afkomstig van maximaal 2 niet-Belgische bedrijven?
De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling).
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Legende beoordeling “Controle”:
C = Conform, NC = Niet Conform, NCB = Niet Controleerbaar, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling
Naam (drukletters) en handtekening auditor
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Naam (drukletters) en handtekening producent

