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D Extra addenda 02-2020 
 

Addendum: AB Register 
  
D1.  De pluimveehouder meldt zich aan met zijn inrichtingsnummer op het AB-register.  
  
D2. De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn geregistreerd in het AB Register.
    
D3.  De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee-loten zijn geregistreerd in het AB 

Register.    
 
D4. De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens correct en actueel te zijn. 
  
D5.  De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenartsenpraktijk een volmacht in het AB Register. 
  
D6. Indien de inrichting een rode benchmarkscore heeft in het periodiek pluimveerapport P4, heeft 

de pluimveehouder de verplichte maatregelen genomen.    
 
D7.  Indien de pluimveehouder een “Foutenrapport” heeft ontvangen, dan heeft de pluimveehouder 

alle vermelde fouten in het rapport gecorrigeerd.  
 
D8.  De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks bedrijfsgezondheidsplan ingevuld. 
 

BIJLAGE: AB REGISTER 

 
 
1. Stappenplan: eenvoudig het AB Register controleren 

 
Een stappenplan om eenvoudig het AB Register te controleren om zo in orde te zijn met de 
Belplume verplichtingen kan teruggevonden worden op de website van Belplume: 
“LEIDRAAD AB REGISTER” https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php  
 
De pluimveehouder draagt de eindverantwoordelijkheid over de correctheid van: 

• De bedrijfsgegevens 

• De antibiotica registraties 

• De opgezette loten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
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2. Periodiek rapport:  FOUTENRAPPORT 
 

Een foutenrapport betekent dat er fouten gevonden zijn in de gegevens binnen de bepaalde 
periode. Hierdoor is het niet mogelijk om het antibioticagebruik correct te berekenen.  
De pluimveehouder ontvangt daarom een periodiek foutenrapport in plaats van een antibiotica 
pluimveerapport.  
 
De pluimveehouder zorgt ervoor dat alle fouten binnen de 14 dagen na ontvangst van het 
foutenrapport worden rechtgezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Grootgebruikers bedrijfsactieplan 

  
De kleur van de benchmarkscore bepaalt de maatregelen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Addenda 02.2020   Pagina 3 van 9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bedrijfsactieplan wordt samen met de bedrijfsdierenarts opgemaakt, indien het inrichting-resultaat 

van het periodiek antibioticarapport P4 een rode benchmarkscore heeft. 

 
Het modelformulier “BEDRIJFSACTIEPLAN P4” kan teruggevonden worden op de Belplume website: 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

 

! Opgelet ! 

➢ Een bedrijfsactieplan moet enkel opgemaakt worden voor het periodiek rapport P4 

(periode 01/01 tot en met 31/12). 

➢ Binnen de 2 maanden na ontvangst van het periodiek antibioticarapport, wordt het 

bedrijfsactieplan aan info@belplume.be bezorgd. 

➢ Indien een pluimveehouder zich volgend jaar opnieuw in de rode zone bevindt, worden er 

bijkomende maatregelen getroffen. 

➢ Extra informatie over de Belplume verplichtingen “ADDENDUM AB REGISTER”: 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

➢ Handleiding van het periodiek rapport “HANDLEIDING PERIODIEK RAPPORT PLUIMVEE”: 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
mailto:info@belplume.be
https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php
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SITUATIE 1:  Groene of gele benchmarkscore in antibioticarapport P4 

 

   

 
 

➢ Verdere stappen zijn niet nodig. 
 

SITUATIE 2: Eerste keer rode benchmarkscore in antibioticarapport P4 

 
De benchmarkscore van de inrichting is voor de 1e keer rood. 

 

 

 

➢ Samen met de bedrijfsdierenarts wordt een bedrijfsactieplan opgesteld en verstuurd naar 

info@belplume.be. 

SITUATIE 3: 2e keer rode benchmarkscore in antibioticarapport P4 + dalend gebruik 

 
De inrichting had in het 1e jaar een rode benchmarkscore. In het 2e opeenvolgende jaar heeft deze 

inrichting opnieuw een rode benchmarkscore mét dalend antibioticagebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Het vorige actieplan wordt geëvalueerd.  

➢ Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de Belplume website, 

opgemaakt en verstuurt naar info@belplume.be.  

 

 

+ 

Figuur rapport P4: 
“Evolutie van uw antibiotica gebruik” 

mailto:info@belplume.be
mailto:info@belplume.be
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SITUATIE 4: 2e keer rode benchmarkscore in antibioticarapport P4 + stijgend/gelijk gebruik 

 
Bij het volgende antibioticarapport P4 heeft de inrichting opnieuw rode zone mét stijgend/gelijk 

antibioticagebruik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Het vorige actieplan wordt geëvalueerd. 

➢ Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de website, opgemaakt en 

verstuurt naar info@belplume.be.  

➢ De pluimveehouder consulteert een derde partij om de oorzaken van het hoge 

antibioticagebruik aan te pakken. 

 

 
4. Bedrijfsgezondheidsplan 
 

Van zodra beschikbaar op het AB Register, vult de pluimveehouder jaarlijks een korte enquête in 
over de gezondheidstoestand van zijn pluimveebedrijf. De ingevulde enquête wordt beschikbaar 
gesteld op het AB Register. 

Figuur rapport: 
“Evolutie van uw antibiotica gebruik” 

+ 

mailto:info@belplume.be
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Addendum: Opsplitsen beslagen 

 
D9.  Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart beslagnummer. 
   
D10.  De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over;    

• Hetzelfde referentieadres    

• Dezelfde sanitaire verantwoordelijke    

• Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk  
   

D11.  Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de beslagnummer.  
Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-0303 krijgt hoknummer 3. 

 
D12. Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt 

minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.  
 

BIJLAGE: OPSPLITSEN BESLAGEN 

Definities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslag Een op een landbouwbedrijf als een epidemiologische eenheid gehouden 
groep dieren van eenzelfde diersoort met dezelfde gezondheidsstatus.  

Beslagfiche Document, afgeleverd door de vereniging, dat de in SANITEL geregistreerde 
gegevens van een pluimveehouder en van zijn bedrijf en van het toegekende 
beslagnummer weergeeft. 

Beslagnummer Uniek identificatienummer, toegekend aan elk in SANITEL geregistreerd 
beslag. 

Hok  De leefruimte van een lot pluimvee. 

Hok-hygiënesluis Per lot pluimvee gehouden in één hok is er één hok-hygiënesluis aanwezig. De 
hok-hygiënesluis is volledig afgescheiden van de ruimte waarin het pluimvee 
gehouden wordt. In de hok-hygiënesluis wordt fysisch onderscheid gemaakt 
tussen het vuil en het schoon gedeelte.  De fysieke barrière moet afwasbaar 
zijn en een visueel proper uitzicht hebben . 

Lot pluimvee  Groep pluimvee van eenzelfde diersoort, eenzelfde type, met dezelfde leeftijd 
(uitzondering bijgeplaatste hanen), met dezelfde gezondheidsstatus, dat 
tegelijkertijd in hetzelfde hok wordt gehouden en dat een epidemiologische 
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eenheid vormt. In batterijen omvat deze term alle dieren die hetzelfde 
omsloten luchtvolume delen. 

Pluimveebedrijf Vestigingseenheid of inrichting waaraan één of meerdere beslagen zijn 
gekoppeld. Een pluimveebedrijf beschikt over een inrichtingsnummer. 

Sanitel Informatiesysteem voor de identificatie en registratie van dieren, veehouders 
(sanitaire verantwoordelijken), veebedrijven (beslagen), verzamelplaatsen , 
veehandelaars, veevervoerders en verplaatsingen van de dieren – van het 
FAVV en beheerd door DGZ/ARSIA 

Stal Het geheel van lokalen, met inbegrip van de uitloopruimte waarin een toom 
pluimvee gehuisvest is. Een stal bestaat steeds uit een voorruimte en een of 
meerdere leefruimten. 

 
1. Elk hok apart beslagnummer: 

Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf dient over een apart beslagnummer te beschikken. 
 

2. Verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf: 
Beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken over; 
- Hetzelfde referentieadres 
- Dezelfde sanitair verantwoordelijke 
- Dezelfde bedrijfsdierenarts  

 
3. Aanvraag beslag: 

Voor de aanvraag van een beslag, neemt de pluimveehouder contact op met DGZ of ARSIA.  
➢ Telefoon: 078 05 05 23 (vanuit het buitenland: +32 50 230 530) of Arsia : 083 23 05 15 
➢ E-mail: helpdesk@dgz.be of arsia@arsia.be 
Als bewijs van de registratie van het beslag in SANITEL, ontvangt de pluimveehouder van DGZ of 
ARSIA binnen de 14 dagen na de aanvraag, één of meerdere beslagfiches. 
 

4. Wijziging gegevens beslagfiche 
De pluimveehouder dient elke wijziging met betrekking tot de geregistreerde gegevens en zoals 
vermeld op zijn beslagfiche(s) binnen de 7 dagen mede te delen aan DGZ of ARSIA. 
➢ Telefoon: 078 05 05 23 (vanuit het buitenland: +32 50 230 530) of Arsia : 083 23 05 15 
➢ E-mail: helpdesk@dgz.be of arsia@arsia.be 
Als bewijs van de wijziging van het beslag in SANITEL, ontvangt de pluimveehouder van DGZ of 
ARSIA binnen de 14 dagen na de aanvraag, één of meerdere beslagfiches. 
 

5. Beslagfiches: 
De pluimveehouder beschikt per beslag over een aparte beslagfiche. 

 
6. Het beslagregister: 

Per beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. Het beslagregister wordt 
minstens 5 jaar na het afvoeren van de desbetreffende productieronde bewaard.  

 
7. Hoknummering: 

Het hoknummer op het pluimveebedrijf is hetzelfde als het laatste cijfer van de beslagnummer.  
Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-0303 krijgt hoknummer 3. 
De hoknummering is duidelijk zichtbaar en éénduidig. 
Er worden geen verschillende nummers/letters gebruikt voor hetzelfde hok. 

mailto:helpdesk@dgz.be
mailto:arsia@arsia.be
mailto:helpdesk@dgz.be
mailto:arsia@arsia.be
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Addendum: Professioneel biocide gebruiker 
 
D13 Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide gebruiker. 
    
D14 Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel biocide gebruiker. 
  
D15 De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast waarin biocide-, reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen worden opgeslagen, gescheiden van het pluimvee.  
    
D16 Elk biocide op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch erkenningsnummer?  
  

BIJLAGE: PROFESSIONEEL BIOCIDE GEBRUIKER 

 
1. Wat is een biocide? 
 
Bio (=leven), cide (= vernietigen). 
Stoffen, mengsels of behandelde voorwerpen met éénzelfde doel. Een schadelijk organisme (= dieren, 
schimmels, planten, algen en bacteriën) vernietigen, afschrikken, onschadelijk maken, de effecten ervan 
voorkomen of bestrijden. Enkele voorbeelden zijn: handwaszeep, stalontsmetting, rattenvergif, 
waterbehandeling, groenbestrijder, houtbehandeling, probiotica, biofilm, etc. 
 
Deze producten moeten verplicht een Belgische toelating hebben voordat u ze mag gebruiken op uw 
bedrijf. 
 
2. Inschrijven als professioneel biocide gebruiker 
 

1. U surft naar https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit. 
2. U registreert zich door te klikken op “Maak een persoonlijk account aan” 
3. Ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsemail 
4. U bewaart deze bevestigingsemail in uw bedrijfsadministratie 

 
Bevestigingsemail verloren? Contacteer de biocide helpdeks voor een duplicaat 
https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home 
 
3. Statuut professioneel biocide gebruiker jaarlijks hernieuwen 
 

1. In het begin van elk kalenderjaar surft u naar https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit. 
2. U klikt op “Online registratie” en u meldt zich aan. 
3. U vernieuwt uw statuut van professioneel biocide gebruiker 

 
 
 

https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit
https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home
https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit
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4. Belgisch toegelaten producten 
 
Elk product dat u op uw pluimveebedrijf gebruikt moet over een Belgisch erkenningsnummer beschikken. 
 
Waar vindt u dit Belgisch erkenningsnummer? 
Op de verpakking staat dit nummer vermeld. 
 
Hoe herkent u een Belgisch erkenningsnummer? 
Er zijn slechts 4 officiële formaten (de X stelt een cijfer voor); 

• XXXXB  

• BE20XX-XXXX  

• NOTIFXXX  

• XX//IP 
 
Beschikt een product niet over een Belgisch erkenningsnummer of twijfelt u? 
Contacteer de biocide helpdesk https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home 
De biocide helpdesk zal u schriftelijk informeren of u het product mag gebruiken. 
Bewaar het antwoord in uw bedrijfsadministratie. 
 
 
5. Schema: Ben ik in orde? 
 
 
 
 

 

https://biociden.freshdesk.com/nl/support/home


D1 De pluimveehouder heeft zich ooit aangemeld. M

D2 Neem een steekproef van 5 verschafte 

antibiotica vanaf 15/05/2017 tot de 7e dag van 

vorige maand uit het AB Register. Aan de hand 

van het documentnummer van het T&V-

document controleert u ofdat deze gegevens 

correct zijn overgenomen in het AB-register. Bij 

een foutieve registratie moet de pluimveehouder 

corrigerende stappen hebben ondernomen door 

de AB-registratie te rapporten aan de 

dierenartsenpraktijk.

M

D3 Neem een steekproef van 5 opgezette loten 

vanaf 15/6/2017 tot 7 dagen vóór de 

auditdatum uit het bedrijfsregister. Aan de hand 

van de leveringsbon/bedrijfsregister controleert 

u ofdat deze gegevens correct zijn overgenomen 

in het AB-register. 

M

D4 Controleer alle bedrijfsgegevens. Extra aandacht 

voor de nummering van de hokken.

M

D5 M

D6 M

D7 M

D8 M

D9 Te controleren met beslagfiches. M

D10

M

M

M
D11 Bv. het hok met beslagnummer BE12345678-

0303 krijgt hoknummer 3.

M

D12

De verschillende beslagen op eenzelfde pluimveebedrijf beschikken 

over;

De pluimveehouder waakt erover dat al zijn opgezette pluimvee-

loten zijn geregistreerd in het AB Register?

* Hetzelfde referentieadres

* Dezelfde sanitaire verantwoordelijke

* Dezelfde bedrijfsdierenartsenpraktijk
Elk hok draagt hetzelfde nummer als het laatste cijfer van de 

beslagnummer?

Voor elk beslag zijn de gegevens van het beslagregister beschikbaar. 

Het beslagregister wordt minstens 5 jaar na het afvoeren van de 

desbetreffende productieronde bewaard.

De pluimveehouder waakt erover dat zijn bedrijfsgegevens correct 

en actueel te zijn?

De pluimveehouder geeft zijn bedrijfsdierenartsenpraktijk een 

volmacht in het AB Register?

Indien de inrichting een rode benchmarkscore heeft in het periodiek 

pluimveerapport P4, heeft de pluimveehouder de verplichte 

maatregelen genomen.	

Addendum opsplitsen beslagen

Addendum AB Register

Indien de pluimveehouder een Foutenrapport heeft ontvangen, dan 

heeft de pluimveehouder alle vermelde fouten in het rapport 

gecorrigeerd.

De pluimveehouder heeft, indien beschikbaar, het jaarlijks 

bedrijfsgezondheidsplan ingevuld.

Elk hok op éénzelfde pluimveebedrijf beschikt over een apart 

beslagnummer? 

De pluimveehouder meldt zich aan met zijn inrichtingsnummer op 

het AB Register?

De pluimveehouder waakt erover dat alle antibiotica correct zijn 

geregistreerd in het AB Register?
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D13 Een bevestigingmail is voldoende. M

D14 Aanmelden op de specifiek website van het FOD 

is voldoende om statuut te vernieuwen

M

D15 Bestrijdingsmiddelen in verband met ongedierte 

mogen wel aanwezig in de hokken zijn.

M

D16 Biocide = reinigings, ontsmettings, insecticide, 

probiotica, etc. Neem een steekproef van 5 

biociden. Er zijn slechts 4 officiële formaten (de X 

stelt een cijfer voor) van belgische 

erkenningsnummers;

XXXXB 

BE20XX-XXXX 

NOTIFXXX 

XX//IP

M

Addendum professioneel biocide gebruiker

Elk jaar vernieuwt de pluimveehouder zijn statuut als professioneel 

biocide gebruiker

Het bedrijfsregister bevat de inschrijving als professioneel biocide 

gebruiker?

De pluimveehouder beschikt over een afzonderlijke ruimte of kast 

waarin biocide-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden 

opgeslagen, gescheiden van het pluimvee. 

Elk biocide  op uw pluimveebedrijf beschikt over een Belgisch 

erkenningsnummer?
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