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Bedrijven die lange tijd in de rode zone blijven of herhaaldelijk in de rode zone belanden, worden 

beschouwd als bedrijven met een langdurig hoog antibioticumgebruik. U bent een bedrijf met een 

langdurig hoog antibioticumgebruik indien: 

1. u een rood rapport ontvangt en 1 jaar geleden ook een rood rapport ontving. Een 
uitzondering hierop wordt gemaakt voor bedrijven die aan alle drie de onderstaande 
voorwaarden voldoen: 

a) uw antibioticumgebruik in het eerste semester van het voorbije jaar is lager dan 
het antibioticagebruik in het eerste semester het jaar voordien; 

b) uw antibioticagebruik in het tweede semester van het voorbije jaar is lager dan 
het antibioticagebruik in het tweede semester het jaar voordien;  

c) de reductie in uw antibioticagebruik in het voorbije jaar ten opzichte van het jaar 
voordien bedraagt minstens 20% van de actiewaarde. 

2. u een rood rapport ontvangt, u een jaar geleden een geel rapport ontving maar u in het 
jaar daaraan voorafgaand nog al eens een rood rapport ontving. 

 
Of er een langdurig hoog antibioticagebruik is, wordt bepaald per diercategorie. De vergelijking van de 

kleurzone tussen de opeenvolgende AB rapporten gebeurt dus per diercategorie. Van zodra er een 

langdurig hoog antibioticagebruik in minstens één diercategorie wordt vastgesteld, wordt het bedrijf 

als “alertbedrijf” aangeduid.  

Verkeerde dieraantallen of foutieve gegevens die niet tijdig worden gecorrigeerd, worden wel gebruikt 

in de berekening van de BD100 en bijgevolg ook in de berekening van het alertgebruik waardoor dit 

een foutief beeld kan geven van het bedrijf. Het is daarom van belang dat de producent steeds de 

registraties en dieraantallen tijdig controleert. 

Alertbedrijven werden voor de eerste maal aangeduid in bedrijfsrapport 2020 P4 (verstuurd in maart 

2021). Dit gebeurt sindsdien om de 6 maand (telkens bij rapport .P2 en .P4 en dus niet bij elk kwartaal 

rapport). 

Bedrijven die erin slagen hun antibioticagebruik structureel naar een verantwoord niveau te 

verminderen, bouwen niet verder op in acties maar starten terug met een schone lei. Wanneer ze een 

volgende keer een langdurig hoog antibioticagebruik vertonen, starten ze dus terug vanaf de eerste 

stap (Actiecode A1). Dit is het geval wanneer voor de betrokken diercategorie(ën): 
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- Het antibioticagebruik in 2 opeenvolgende 6-maandelijkse AB rapporten in de groene zone 

valt; 

Bijvoorbeeld: 
 

  2019 P4 2020 P2 2020 P4 2021 P2 2021 P4 2022 P2 2022 P4 2023 P2 

Kleur rood rood rood groen groen rood geel rood 

Alertstatus     alertbedrijf         alertbedrijf 

Actiecode     A1   
 Reset 
actoecode     A1 

 

- Het antibioticagebruik in 4 opeenvolgende 6-maandelijkse AB rapporten minstens in de gele 

zone (m.a.w. gele of groene zone) valt. 

Bijvoorbeeld: 

 
 

 

 

  2019 P4 2020 P2 2020 P4 2021 P2 2021 P4 2022 P2 2022 P4 2023 P2 2023 P4 2024 P2 

Kleur rood rood rood geel geel groen geel rood geel rood 

Alertstatus     alertbedrijf             alertbedrijf 

Actiecode     A1       
 Reset 
actiecode     A1 


