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Nieuwsbrief Belplume: Maatregelen H3-problematiek
Broeierijen
Beste Belplume broeierij,
We merken op dat de zelf-ingevulde checklijsten niet tijdig worden terugbezorgd.
Vanaf nu zal Belplume zelf de opvolging doen in verband met het verzamelen van de checklijsten.
Indien uw certificaat binnenkort vervalt, kan u een mail van info@belplume.be verwachten waarin u
het lastenboek en de checklijst kan terugvinden.
Deze bezorgt u ingevuld terug aan Belplume.
Van zodra de checklijst tijdig is ontvangen, wordt uw certificaat met één jaar verlengd onder
voorbehoud dat de nacontrole geen inbreuken vaststelt.
Checklijst te laat terugbezorgd?
Dit brengt extra administratieve kosten met zich mee.
In plaats van de kortere, medium checklijst moet u nu de uitgebreide, large checklijst invullen.

1. Staalnames DGZ
Volgende onderzoeken dienen per jaar te gebeuren bij een broeierij;
•
•
•
•
•

4 routine hygiëne-onderzoeken (inclusief Salmonella controle)
2 uitgebreide hygiëne-onderzoeken
6 Hygiënogrammen
3 maandelijks onderzoek op mengstaal van dons en meconium
3 maandelijks onderzoek op mengstaal van 10 liggenblijvers en 10 uitgeselecteerde kuikens

Indien er sinds 14/06/2019 geen audit kon plaatsvinden, zullen volgende onderzoeken ontbreken bij
een nieuwe audit na 6 maanden:
•
•
•
•

2 routine hygiëne onderzoeken
1 uitgebreid hygiëne onderzoek
1 driemaandelijks onderzoek op mengstaal van dons en meconium
1 driemaandelijks onderzoek op mengstaal van 10 liggenblijvers en 10 uitgeselecteerde
kuikens

Uitzonderlijk zal bij de broeierijen waarbij geen audit kon worden uitgevoerd sinds 14/06/2019 tot
nader bericht, bovenstaande lijst van onderzoeken éénmalig mogen ontbreken.
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2. Herinnering maatregelen H3-problematiek
In het kader van de H3-problematiek worden er vanuit Belplume maatregelen getroffen.
Deze maatregelen gelden tot nader bericht.
De maatregelen gelden vanaf: 14/06/2019 tot nader bericht
Deze maatregelen gelden voor:
•

Voor héél België

•

Enkel voor broeierijen

•

Voor alle halfjaarlijkse Belplume audits

Wat verandert er concreet:
•

Alle halfjaarlijkse, Belplume audits worden uitgesteld tot nader bericht.

•

In plaats dat een auditor ter plaatse komt, voert de broeierij een zelfcontrole uit.

•

Zodra uw controle-instantie uw zelf-ingevulde checklijst ontvangt, wordt uw certificaat met
één jaar verlengd.

•

Binnen de 6 maanden dient u opnieuw de gebruikelijke, halfjaarlijkse audit te laten
uitvoeren.

•

De verlenging van uw certificaat tot 2021 gebeurt op dezelfde manier als voorheen.

Stappenplan:
1. Vervaldatum: Controleer de vervaldatum van uw Belplume certificaat.
2. Checklijst: Belplume bezorgt u een checklijst van de Belplume audit.
3. Zelfcontrole: De pluimveehouder vult deze checklijst zélf in naar waarheid & geweten.
➢ De pluimveehouder bezorgt de ingevulde checklijst vóór de vervaldatum terug aan
Belplume.
4. Verlenging certificaat: Het certificaat wordt met één jaar verlengd onder voorbehoud dat er
geen inbreuken worden vastgesteld tijdens de volgende, halfjaarlijkse audit.
5. Nieuwe audit:
De broeierij plant opnieuw de gebruikelijk, halfjaarlijkse audit in.

Conclusie:
➢ Alle Belplume, pluimvee audits worden tijdelijk vervangen door zelf-ingevulde
checklijsten + nacontrole in veilige periode.
➢ Er komen GEEN Belplume auditors meer op de pluimveebedrijven tot nader bericht.
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Wat met verlengingsaudits voor de autocontrole (Gids G040), die mee worden uitgevoerd met de
large-audit?
Het FAVV staat voorlopig geen uitzonderingen toe.
Op vraag van Belplume heeft Codiplan het FAVV gevraagd of de OCI's de audits voor de autocontrole
mogen uitstellen. Tot op heden is hier nog niet positief op gereageerd.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Extra bioveiligheid maatregelen:
•

Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde
legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische
symptomen.

•

Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en
enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.

•

Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf met een
toegelaten biocide (zie lijst met toegelaten producten:
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_0
00.pdf)

•

Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.

•

De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

•

De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar
toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3virus hebben aangetoond.

•

De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming
een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de
moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

•

Bezoekers (inclusief auditors) parkeren steeds hun wagen buiten het bedrijfsterrein.

•

Vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, doet de bezoeker overschoenen aan.

•

Wanneer de stallen worden bezocht, kleedt de bezoeker zich steeds in bedrijfseigen
kledij en per hok wordt van hokeigen schoeisel gewisseld.

•

Bij het betreden en verlaten van elk hok, worden de handen ontsmet.

