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Checklijst productie 

□ Initiële audit /  □ Verlengingsaudit /  □ Onaangekondigde audit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□  open bedrijf 
□  gesloten bedrijf 
 
Rapportnummer: 
 
 
 
 
 

Zwart: Bestaande eisen (idem lastenboek dd. 01/01/2011) 
Rood: (ver)nieuw(d)e eisen 
 

 
Controle 

101. Algemene normen 

A. Voldoet het beslag aan de sectorgids G 037 (Algemeen deel & module ‘Varkens’) of G 040 (Module C: 
Algemeen deel en specifiek deel ‘Varkens’)? 

A 
 

B. Zijn de jaarlijks ingevulde checklijsten voor de sectorgids G 037 (Algemeen deel & module ‘Varkens’) of G 040 
(Module C: Algemeen deel en specifiek deel ‘Varkens’) en voor CodiplanPlus van de afgelopen drie jaar 
aanwezig op het bedrijf? 

A 
 

C. Voldoet het bedrijf aan de regionale wetgeving met betrekking tot de mestbankaangifte? B  

D. Blijven de vleesvarkens gedurende de laatste drie maanden vóór slachtdatum aanwezig op hetzelfde beslag? A  

102. Varkensvoeder 

A. Zijn alle aangekochte voedermiddelen (voor biggen, zeugen en vleesvarkens) afkomstig van GMP-erkende 
veevoederfabrikanten? Worden de leveringsbonnen, facturen, samenstelling en het productielot van alle 
aangekochte voedermiddelen gedurende minimum 1 jaar chronologisch bewaard op het beslag? 

A 
 

B. Zijn alle enkelvoudige diervoedermiddelen gecertificeerd volgens één van de toegelaten standaarden  
(G 012, G 037, G 040 of IKKB) of aangekocht bij een GMP-erkende leverancier? 

A 
 

C. Wordt het verbod op vismeel in de voeders (bestemd voor vleesvarkens > 40kg) gerespecteerd? A  

D. Heeft de zelfmenger, die additieven of voormengsels gebruikt, een toelating van het FAVV?  B  

E. Zijn de externe mobiele menginstallaties voor de productie van mengvoeders GMP-erkend? A  

F. Worden er duurzame grondstoffen (o.a. mengvoeders op basis van gecertificeerde mv-soja) gebruikt? 
(aanbeveling) 

C 
 

103. Huisvesting en dierenwelzijn 

A. Is er bij volledige automatische verluchting een alarm op GSM of een automatisch noodverluchtingssysteem per 
afdeling met alarm voorzien? 

B 
 

B. Wordt het noodverluchtings- en alarmsysteem min. per opzet en min. 2x/jaar documentair aantoonbaar getest? B  

C. Is er voldoende licht? (8u/dag in een dag- en nachtritme, min. 40 LUX t.h.v. het varken) (………… LUX) B  

D. Worden zieke of gewonde vleesvarkens afgezonderd in aangepaste lokalen/hokken en op een passende manier 
verzorgd of behandeld?  Worden ongeneeslijk zieke varkens op een gepaste wijze geëuthanaseerd? 

B 
 

E. Is er verstrooiingsmateriaal (o.m. stro, hooi, hout, turf, zaagsel, champignoncompost) voorzien? (autobanden & 
behandeld (hard) hout (planken/stokken) zijn verboden) 

B 
 

F. Is er speelgoed voorzien? Wordt dit speelgoed  in de levensloop van het varken gewisseld en is het goed te 
reinigen en ontsmetten? 

B 
 

G. Gerichte controle ammoniakgehalte (max. 20 ppm): ………….ppm B  

104. Gezondheidszorg en ziektepreventie 

A. Worden alle antibacteriële middelen (ABM) en met antibiotica gemedicineerde voeders door de verschaffer 
geregistreerd in de Antibiotica-databank volgens de daarvoor voorziene procedure?  
Startdatum: 01/01/2014 

A 
 

B. Wordt het drinkwater t.h.v. de drinknippel minimaal 1x/jaar onderzocht? A  

C. Wordt (bij inmenging op het landbouwbedrijf van een geregistreerd gemedicineerd voormengsel aan het 
mengvoeder) gebruik gemaakt van een − binnen de GMP-gevalideerd − fijndoseertoestel gemonteerd op de 
vrachtwagen en onder verantwoordelijkheid van een daartoe door het FAVV erkende mengvoederfabrikant? 
(verbod gebruik inmengtoestel) 

A 

 

D. Wordt het verbod op topdressing van antimicrobiële middelen rechtstreeks in de voederbak gerespecteerd?  A  

E. Wordt het ‘inmengtoestel’ op het landbouwbedrijf enkel gebruikt om diergeneeskundige specialiteiten – 
geregistreerd voor de inmenging in het voeder – in een (pure) vorm toe te dienen in een hoeveelheid die het 
dagrantsoen niet overschrijdt? 

A 
 

F. Gebeurt er jaarlijks een doseernauwkeurigheidstest voor het inmengtoestel? Is er een protocol aanwezig? A  

G. Worden alle behandelingen (gebruik diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders) vanaf drie maanden 
voor slacht geregistreerd volgens de wettelijk hiervoor bepaalde wijze? 

A 
 

H. Is bij een individuele behandeling het vleesvarken duidelijk gemarkeerd (tot zolang de wachttermijn is 
verstreken)? 

A 
 

Controledatum  

Naam  

Firmateller P- 

Klopcode 
(verkort beslagnummer) 
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I. Wordt het toedienen van alle geneesmiddelen met wachttijd vanaf 30 dagen voor slacht vermeden? (Check 
tijdstip van toediening via het (E)VKI en het diergeneesmiddelenregister) 

KO 
 

J. Indien er zich tijdens de laatste 30 dagen voor slacht een ziekte voordoet die toch via geneesmiddelen met 
wachttijd moet behandeld worden, wordt dan de wachttijd van het geneesmiddel voor de behandelde groep 
dieren verdubbeld?  

KO 
 

K. Is er een ongediertebestrijdingplan 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? 

B 
 

L. 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? 

A 
 

M. Worden er metaaldetecteerbare naalden gebruikt? A  

N. Werd er voor iedere levering van Certus-vleesvarkens een Certus-vertrekfiche opgemaakt? A  

O. Zijn alle vleesvarkens met kloplogo vermeld op de vertrekfiche? A  

P. Werden de slacht- en keuringsgegevens en de slachtlijninformatie van het slachthuis bezorgd aan de 
beslagverantwoordelijke?    
        Volledigheid: 

 

Aantal stuks  Pneumonieletsels (3 codes)  

Warm geslacht gewicht  Pleuritis (2 codes)  

Classificatie  Leverafwijkingen (3 codes)  

Maagvullingtoestand  Aantal afkeuringen + reden  

 
 

A 
 

 

 

Q. Worden de slacht- en keuringsgegevens en de slachtlijninformatie gedurende minimum één jaar na levering op 
het beslag bewaard? 

A 
 

R. Beschikt de producent over een computer met internetaansluiting? C  

105. Module biggen en zeugenhouderij 

A. Voldoen de niet-Certus zeugenbedrijven die biggen leveren aan Certus-erkende bedrijven aan de voorwaarden 
in het kader van de wederzijdse erkenning met Q&S (volgens de geldende checklist CodiplanPlus)? Zijn de 
certificaten/attesten van de niet-Certus zeugenbedrijven aanwezig op het Certus-bedrijf? 

A 
 

B. Worden zeugen en gelten in groep gehuisvest vanaf 4 weken na  inseminatie tot 1 week vóór de verwachte 
werpdatum? 

A 
 

C. Vrije hokruimte per gespeend big:  0,15 m² tot 10 kg /  0,20 m² voor 10-20 kg /  0,30 m² voor 20-30 kg /   

 0,40 m² voor 30-50 kg. 
Vrije hokruimte, aantal/hok en gewichtscategorie:……………………………………………………………………….. 

B 

 

D. Worden de biggen pas na verdoving of toediening van een pijnstiller chirurgisch gecastreerd? A  

E. Worden de hoektanden d.m.v. slijpen en enkel indien absoluut nodig verkleind? B  

F. Gebeurt het professioneel transport van levende dieren naar Certus-varkensbedrijven door erkende 
transporteurs die documentair in orde zijn en geregistreerd zijn bij Belpork vzw? 

A 
 

106. Herkomstgarantie en invoervoorwaarden biggen 

A. Indien men rechtstreeks geïmporteerde biggen opmerkt, is het document voor ‘melding en registratie’ en ‘het 
certificaat voor intracommunautaire handel binnen de EG’ aanwezig? Worden deze documenten tot minimaal 1 
jaar na leveringsdatum bewaard op het bedrijf? 

B 
 

B. Zijn de ingevoerde biggen enkel afkomstig van bedrijven die erkend zijn door een kwaliteitsysteem dat aanvaard 
is door Q&S? 

A 
 

C. Verliep het transport rechtstreeks van één enkel buitenlands herkomstbedrijf naar één enkel Belgisch 
vleesvarkensbedrijf zonder te passeren via een handelaar en/of een verzamelplaats?  

B 
 

D. Zijn de ingevoerde dieren afkomstig van maximaal 2 niet-Belgische bedrijven? B  

E. Werden alle ingevoerde biggen voorzien van een uniek bedrijfsnummer van het herkomstbedrijf?  A  

F. Verbleven de vleesvarkens vanaf invoerdatum tot aan het vertrek naar het slachthuis op hetzelfde beslag en 
voor een minimale periode van 3 maanden? 

A 
 

107. Klachtenregistratie 

A.  Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en   
     geregistreerd? 

B 
 

 
Legende : C    = Conform DP    = DiscussiePunt  NCB = Niet ControleerBaar 
                 NC  =  Niet Conform  NVT  = Niet Van Toepassing  
                 KO  =  Knock Out (bij initiële audit: weigering – bij verlengingsaudit/onaangekondigde audit: uitsluiting) 

 

Naam (drukletters) en handtekening inspecteur  Naam (drukletters) en handtekening producent 

 


