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ALGEMENE VOORWAARDEN
Elke participant aan het Certus-kwaliteitslabel verbindt zich ertoe zowel de Europese als de nationale en
regionale reglementering die toepasselijk is op de productie, het transport, de verwerking en verhandeling van
varkens en varkensvlees met name en niet beperkend, inzake:
-

bouw-, uitbatings- en milieuvergunningen voor veeteeltbedrijven,
grondstoffen- en mengvoederproductie,
bezit en gebruik van veevoeder (al dan niet gemedicineerd),
identificatie en registratie: (vb. SANITEL in België),
de uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens,
preventie en bestrijding van varkensziekten en zoönosen,
bezit en gebruik van diergeneesmiddelen (al dan niet vermengd met het voeder),
bezit en gebruik van verboden stoffen met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenerge en
corticoïde werking,
productie, commercialisatie en hygiëne van vlees : werkplaats, opslagruimte, verkooppunt... ,
dierenwelzijn,
het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen,
het verwerven, het in depot houden en het toedienen van geneesmiddelen door de
verantwoordelijke voor de dieren, de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding,
autocontrole en traceerbaarheid,
de vleeskeuring en vleeshandel,
de erkenning en inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en uitsnijderijen,
de wettelijke bepalingen inzake de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en
afzetbevordering van de producten van de landbouw, tuinbouw en agrovoeding nauwgezet na te
leven.

Elke participant dient zich niet alleen te houden aan de hoger vermelde wettelijke voorschriften, maar moet
ook minstens voldoen aan de op het Belgisch grondgebied van toepassing zijnde nationale en gewestelijke
voorschriften.
Bovendien verbindt de participant aan het Certus-kwaliteitslabel zich ertoe alle bijkomende voorwaarden van
Belpork vzw welke vervat zijn in het Certus-lastenboek en reglement, nauwgezet na te leven.
De in het Certus-reglement vermelde definities zijn eveneens van toepassing voor het Certuslastenboek.
De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën KO (knock out), A (Major), B (Minor) en C
(aanbeveling).
Daaraan worden in het Certus-reglement verschillende corrigerende maatregelen verbonden.
A. ALGEMEEN
overtreding
A1 Enkel karkassen en/of vlees afkomstig van vleesvarkens van Certus-erkende
varkensproducenten mogen als Certus gecommercialiseerd worden.

A

A2 Zeugenvlees kan naar QS door gebruik te maken van de zeugenmodule in TRACY, maar niet
onder Certus-label.

A

A3 Er mag enkel vlees onder het Certus-label gecommercialiseerd worden via een
aaneenschakeling van erkende participanten binnen éénzelfde erkende groepering.
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A4 Indien een Certus-erkende schakel wenst te verkopen aan een niet-erkende schakel in de
productieketen, dan mag het karkas en/of vlees door de niet-erkende schakel niet verder
onder het Certus-kwaliteitslabel gecommercialiseerd worden.

A5 Iedere Certus-erkende schakel dient een klachtenprocedure te hebben. Klachten worden
overgemaakt aan de betrokkenen en een kopie van de klacht wordt bewaard. Ontvangen
klachten worden eveneens bijgehouden en de opvolging met betrekking tot deze klachten
wordt geregistreerd. Registratie en behandeling van klachten kan op papier of digitaal
gebeuren. Klachten die verband houden met de certificatie, inspectie edm. kunnen
eveneens vermeld worden.
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B. PER SCHAKEL
DEEL I : VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN HET VARKENSVOEDER

overtreding

B.I.1 Alle door de varkensproducent aangekochte diervoeders (voor biggen, zeugen en vleesvarkens) moeten afkomstig zijn van FCA-erkende fabrikanten. De
leveringsbonnen, de facturen, de samenstelling en het productielot van alle aangekochte diervoeders moeten op het beslag chronologisch bijgehouden
worden gedurende minimum 5 jaar.

A

B.I.2 Voeder bestemd voor vleesvarkens met een levend gewicht boven 40 kg mag geen vismeel bevatten.

A

B.I.3 Alle volledige diervoeders voor varkens in de afmestfase (> 23 kg) voldoen aan het convenant ‘Zink (Zn)’.

B

B.I.4 Aankoop van enkelvoudige voedermiddelen (grondstoffen) bij collega-landbouwers is uitsluitend mogelijk indien deze collega-landbouwers over een
autocontrole certificaat (G 040 Primaire productie) of Vegaplan Standaard certificaat beschikken. Een bewijs van dit certificaat moet kunnen voorgelegd
worden.

B

B.I.5 Zelfmengers die gebruik maken van additieven of voormengsels voor de vervaardiging van mengvoeders voor de exclusieve behoeften van het
landbouwbedrijf, hebben een toelating van het FAVV nodig.

B

B.I.6 In het diervoeder mogen uitsluitend enkelvoudige diervoedermiddelen gebruikt worden, gecertificeerd volgens één van de toegelaten standaarden (G
040 of Vegaplan) of aangekocht bij een FCA-erkende leverancier.

A

B.I.7 Externe mobiele menginstallaties moeten FCA-erkend zijn voor de productie van mengvoeders.

A

B.I.8 Alle door de varkensproducent aangekochte diervoeders (voor biggen, zeugen en vleesvarkens) moeten afkomstig zijn van FCA-erkende fabrikanten die
geattesteerd zijn voor het Lastenboek ‘De productie en levering van mengvoeders op basis van verbruik van gecertificeerde maatschappelijk
verantwoorde soja (mv-soja)’.

B
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DEEL II : VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN DE VARKENSPRODUCTIE

overtreding

1. ALGEMENE NORMEN

1. AUTOCONTROLE
B.II.1 Een varkensbedrijf kan enkel als Certus-bedrijf erkend worden indien het beschikt over een autocontrole attest/certificaat voor de sectorgids G 040
‘Primaire Productie’ (Module C: Algemeen deel en specifiek deel ‘Varkens’).

A

B.II.2 De varkenshouder vult zelf jaarlijks de checklist in voor de sectorgids G 040 (Module C: Algemeen deel en specifiek deel ‘Varkens’) en deze voor de
bijkomende CodiplanPlus Varken voorwaarden, waarbij corrigerende maatregelen worden aangegeven voor eventuele afwijkingen. Hij bewaart deze
checklist gedurende 3 jaar voor controle (www.codiplan.be).

A

2. EXCLUSIVITEIT
A

B.II.3 Alle op het beslag aanwezige varkens dienen te voldoen aan de normen van het Certus-lastenboek.

3. HUISVESTING
B.II.4 Bij volledige automatische verluchting moeten het noodverluchtingssysteem- en alarm (op GSM) minstens per opzet met een minimum van 2x per jaar
getest worden. Het tijdstip, de methode van testen, het resultaat (werkzaam of niet) en de genomen maatregelen indien problemen werden
vastgesteld, moeten op papier of digitaal geregistreerd worden.

B

B.II.5 Er is licht in de stal gedurende minimaal 8u per dag in een dag- en nachtritme, met een minimale lichtintensiteit van 40 lux ter hoogte van het varken.

B
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4. DIERENWELZIJN
B.II.6

B.II.7

Zieke of gewonde varkens moeten zo nodig kunnen worden afgezonderd in aangepaste lokalen/hokken om op een passende manier verzorgd of
behandeld te worden. Om onnodig dierenleed te vermijden, moeten ongeneeslijk zieke varkens op een gepaste wijze geëuthanaseerd worden.

Om het natuurlijke, exploratieve gedrag te stimuleren, moet er afleidingsmateriaal voorzien worden. Dit kunnen los materiaal (bv. stro, hooi, hout,
turf, zaagsel, champignoncompost), commercieel speelgoed (incl. kettingen indien deze minstens 10 cm van de muur of hokafscheiding opgehangen
worden, en makkelijk bereikbaar zijn voor de dieren én aan het uiteinde voorzien van een bijtrubber of onbehandeld hout) of kringloopproducten (bv.
touw of repen stof die aan de hokafscheidingen zijn vastgemaakt) zijn. Het gebruik van autobanden en behandeld (hard) hout (planken/stokken) als
afleidingsmateriaal is verboden.
Alle speelgoed (zowel commercieel als kringloopproducten) wordt in de levensloop van het varken gewisseld om gewenning te voorkomen. Het
afleidingsmateriaal dient vervangen te worden wanneer het te bevuild is. Materiaal dat opnieuw gebruikt wordt, moet gemakkelijk te reinigen en te
ontsmetten zijn (o.a. bij verhokken van de dieren).

B

B

5. GEZONDHEIDSZORG EN ZIEKTEPREVENTIE
A

B.II.8

Er moet een contract voor bedrijfsbegeleiding worden afgesloten tussen de varkensproducent en de bedrijfsbegeleidende dierenarts of
dierenartsenpraktijk, met een verplicht tweemaandelijks bedrijfsbezoek.

B.II.9

Er is een één op één verhouding met de bedrijfsbegeleidende dierenarts: enkel de bedrijfsbegeleidende dierenarts kan voorschriften voor met
antibiotica gemedicineerde voeders, zinkoxide (ZnO) en antibacteriële middelen voorschrijven. Uitsluitend de bedrijfsbegeleidende dierenarts mag
rechtstreeks antimicrobiële middelen verschaffen voor de voorraad van 2 maanden op het varkensbedrijf. Uitsluitend wanneer de
bedrijfsbegeleidende dierenarts aantoonbaar onbeschikbaar is door overmacht (bv. al dan niet langdurige ziekte) mag zijn plaatsvervanger deze taken
overnemen.

A

De varkensproducent neemt deel aan het project ‘AB Register’ en volgt daarbij het Reglement ‘AB Register’.
Alle verschafte antibacteriële middelen (ABM), met antibiotica gemedicineerde voeders en (het gebruik van) zinkoxide (ZnO) als gemedicineerd
voormengsel worden door de verschaffer(s) geregistreerd in het ‘AB Register’ volgens de daarvoor voorziene procedure in het Reglement ‘AB
Register’. Deze verplichting geldt vanaf de erkenning van de varkenshouder in het Certus-systeem.

A

B.II.10
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De varkensproducent verklaart zich akkoord met eventuele wijzigingen aan het Reglement ‘AB Register’ volgens beslissing van de Raad van Bestuur
van de vzw Belpork.
B.II.11

De varkensproducent activeert zijn account voor het ‘AB Register’ via de opstartprocedure van zodra hij zijn login gegevens ontvangen heeft.

A

B.II.12

De varkensproducent controleert maandelijks of de geregistreerde gegevens van het ‘AB Register’ correct en volledig zijn. Foutieve registraties van
antibiotica worden gemeld aan de verschaffer(s).

A

B.II.13

B.II.14

B.II.15

De producent ontvangt op frequente tijdstippen een bedrijfsrapport dat een analyse omvat van het antibioticagebruik op zijn bedrijf. De producent
bespreekt dit rapport met de bedrijfsbegeleidende dierenarts of zijn plaatsvervanger. De dierenarts ondertekent het besproken bedrijfsrapport of
vermeldt de bespreking op het geneesmiddelenregister of op een verslag van de bedrijfsbegeleiding (met datering en handtekening). Het meest
recente bedrijfsrapport moet steeds digitaal of op papier bewaard worden.

A

Bedrijven die volgens het periodiek bedrijfsrapport in de rode zone vallen voor één of meerdere diercategorieën, zijn verplicht een verslag op te
stellen van de bespreking van het bedrijfsrapport met hun bedrijfsbegeleidende dierenarts of zijn plaatsvervanger. Dit verslag moet binnen de 2
maand doorgestuurd worden naar info@belpork.be. De template ‘Verslag bespreking AB-gebruik’ dient als basis voor het opstellen van het verslag
(zie: http://www.certus-info.be > documenten > lastenboek > Verslag bespreking AB-gebruik). Tijdens het volgende bezoek van de
bedrijfsbegeleidende dierenarts (na 2 maand) moet de uitvoer van de vooropgestelde maatregelen geëvalueerd worden.

A

Het uniform inmengen van een geregistreerd gemedicineerd voormengsel in een mengvoeder bij levering op het landbouwbedrijf mag enkel
gebeuren met een - binnen de FCA gevalideerd - fijndoseertoestel gemonteerd op de vrachtwagen en onder verantwoordelijkheid van een daartoe
door het FAVV erkende mengvoederfabrikant.
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A

B.II.16

Het voorschrijven, verschaffen en toedienen van kritisch belangrijke antibiotica met kleurcode rood in de formularia zoals opgesteld door AMCRA
vzw (http://www.amcra.be/sites/default/files/files/Kleurcodes%20werkzame%20bestanddelen.pdf) om een metafylactische en curatieve
behandeling in te stellen, zijn uitsluitend toegelaten in de voorraad van het bedrijf wanneer volgende voorwaarden voldaan zijn:
1.

De ziekte betreft een bacteriële aandoening.

2.

De dierenarts heeft voorafgaand op het bedrijf een klinisch onderzoek bij het (de) te behandelen dier(en) uitgevoerd waarbij de dierenarts
zelf passende monsters heeft genomen bij het (de) dier(en) of een autopsie heeft aangevraagd. Op basis van deze genomen monsters of
autopsie wordt een onderzoek uitgevoerd ter identificatie van de bacteriestam die vermoedelijk de infectie heeft veroorzaakt (diagnose).

3.

Er wordt een laboratorium antibioticum gevoeligheidstest uitgevoerd op de geïdentificeerde bacteriestam die vermoedelijk de oorzaak is
van de infectie. Deze antibioticum gevoeligheidstest dient de gevoeligheid van de geïdentificeerde bacteriestam voor kritisch belangrijke
antibiotica te vergelijken met minstens 7 andere niet kritisch belangrijke antibiotica, welke behoren tot minstens 5 verschillende klassen
van antibiotica. Er mag gebruik gemaakt worden van historische resultaten van aanvullend laboratoriumonderzoek en/of antibioticagevoeligheidstesten (waarbij meerdere antibioticaklassen worden getest) op voorwaarde dat deze maximaal 6 maanden oud zijn,
betrekking hebben op dezelfde aandoening en dezelfde groep/lot dieren als dewelke nu behandeld worden. Als geen reincultuur kan
bekomen worden van de bacteriestam die vermoedelijk de infectie heeft veroorzaakt of geen gestandaardiseerde antibioticum
gevoeligheidstest beschikbaar is voor de geïdentificeerde bacteriestam of als de beoogde pathologie geen enkele monstername toelaat,
dient de dierenarts de keuze van de kritisch belangrijke antibiotica (kleurcode rood) te verantwoorden via actuele wetenschappelijke
gegevens (inzake antibioticaresistentie van de geïdentificeerde bacteriestam). Deze actuele wetenschappelijke gegevens dienen aan te
tonen dat enkel de kritische belangrijke antibiotica werkzaam zijn voor de beoogde aandoening/pathogeen. Dit motief wordt geval per
geval in een schriftelijk verslag toegevoegd aan de negatieve uitslag van het laboratorium.

B

Het formularium uitgegeven door AMCRA vzw bundelt de beschikbare wetenschappelijke kennis met betrekking tot de gevoeligheid voor de meest
voorkomende indicaties bij varkens (zie per aandoening onder ‘opmerkingen/aanvullingen’) en kan hiertoe gehanteerd worden.

B.II.17

B.II.19

Topdressing van antimicrobiële middelen, rechtstreeks in de voederbak, is verboden. Omwille van problemen bij de kalibratie en gezien het belang
van een correcte dosering van geneesmiddelen is ook het inmengen van antimicrobiële middelen in het voeder met behulp van ‘het inmengtoestel
(het molentje)’ op het landbouwbedrijf, verboden.

De varkensproducent laat minimaal één drinkwateronderzoek (t.h.v. drinknippel) per 3 jaar uitvoeren. In geval van niet-conforme parameters
wordt hiervoor een actieplan opgesteld en wordt nadien voor deze parameters een heranalyse uitgevoerd om conformiteit aan te tonen. Voor de
interne procedure zie http://www.certus-info.be > documenten > lastenboek > procedure drinkwateranalyse.
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A

A

B.II.20

Er moet een ongediertebestrijdingsplan aanwezig zijn op het bedrijf. Dit houdt minimaal een plattegrond van het bedrijf in met daarop de
registratie van de positie (aanduiding van de genummerde lokazen), de naam van het gebruikte product en de status (aangetast of niet) van de
lokazen. De juiste opvolgingsdata moeten vermeld worden (min. 2 keer per jaar). Enkel erkende ongediertebestrijdingsmiddelen mogen gebruikt
worden.
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B

6. RESIDUSTATUS
B.II.21 Bedrijven die van het FAVV een H-, N1- of N2-statuut krijgen, melden dit onmiddellijk aan Belpork vzw, geven hiervan schriftelijke bevestiging (per
aangetekende post) en worden tijdelijk uitgesloten.
KO
Alvorens opnieuw binnen het systeem te kunnen leveren, moet het H-statuut ingetrokken zijn. Vervolgens dient een nieuwe positieve Certus-audit te
hebben plaatsgevonden. De veehouder neemt zelf het initiatief voor deze nieuwe Certus-audit, door het bewijs van opheffing van het H-statuut aan de
lastenboekbeheerder te bezorgen.”

B.II.22 Een beslag met een door het FAVV toegekend M1-, M2- of R-statuut, meldt dit onmiddellijk aan Belpork vzw, geeft hiervan schriftelijke bevestiging (per
aangetekende post) en komt niet in aanmerking voor het leveren van Certus-varkens zolang het over een R-statuut beschikt.

KO

7. MILIEU
B.II.23 Het bedrijf voldoet aan de regionale mestwetgeving.
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2. VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN DE BIGGEN EN ZEUGENHOUDERIJ

overtreding

1. HUISVESTING EN DIERENWELZIJN
B.II.24 De vrije hokruimte per gespeend big bedraagt ten minste:
0,15 m2 voor biggen tot 10 kg in bestaande infrastructuur,
0,20 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen de 10 en 20 kg in bestaande infrastructuur,
0,30 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen de 20 en 30 kg,
0,40 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht tussen de 30 en 50 kg.

B

Vanaf de opzet bij 30 – 35 kg dient er rekening gehouden te worden met de vereiste hokgrootte bij het afmesten om verhokken, hergroeperen en dus
agressief gedrag te vermijden.

B.II.25 Biggen mogen niet meer onverdoofd of zonder toediening van een pijnstiller chirurgisch gecastreerd worden.

A

B.II.26 Het eventueel verkleinen van de hoektanden mag enkel gebeuren d.m.v. slijpen en enkel indien absoluut nodig (dit is als de uiers van de zeugen en
oren of staarten van de varkens verwond zijn ingevolge het niet slijpen van de hoektanden en pas nadat nagegaan werd of deze problemen niet door
een wijziging van de bedrijfsvoering voorkomen of verholpen kunnen worden).

B

2. LEVERANCIER VAN BIGGEN
B.II.27 Certus-erkende vleesvarkensbedrijven mogen uitsluitend biggen afnemen van Belgische niet-Certus bedrijven indien die bedrijven beschikken over een
CodiplanPlus certificaat/attest. Het afnemend Certus-erkend bedrijf moet een bewijs van het certificaat of attest van de leverancier van de biggen
kunnen voorleggen.
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A

3. TRANSPORT VAN LEVENDE DIEREN
B.II.28 Het commercieel transport van levende varkens naar Certus-varkensbedrijven en naar slachthuizen dient te gebeuren door erkende transporteurs
die bij Belpork vzw geregistreerd zijn in het TRACY-systeem. Vanaf 31 december 2016 dient elke transportfirma te beschikken over een certificaat
uitgereikt door Certus of een ander door QS-erkend kwaliteitssysteem voor transport.
In geval van vervoer van dieren door de veehouder zelf, moet de veehouder dit melden aan het secretariaat van Belpork vzw (via mail, fax of
telefoon) en dient het transport te gebeuren conform de in de sectorgids G040-C (Algemene Voorwaarden, Hfst 1.9) beschreven normen.

A

Conform de wetgeving mogen dieren die niet zelfstandig kunnen lopen of pijnloos kunnen bewegen, dieren met ernstige open wonden of een
prolaps (= donkerrode massa die uit de anus of vagina naar buiten puilt), pasgeboren dieren waarvan de navel nog niet volledig geheeld is en
varkens van minder dan 3 weken oud niet geladen worden.

B.II.29 Bij transport door een externe erkende transporteur voorziet de veehouder zelf zoveel mogelijk de nodige hulp bij het laden opdat de chauffeur
en/of zijn bijrijder bij het laden de stallen niet hoeven te betreden. Personen van het varkensbedrijf betreden op hun beurt de laadruimte en cabine
van de transportwagen niet (aanbeveling).

C

4. INVOERVOORWAARDEN BIGGEN
B.II.30 Het transport mag enkel rechtstreeks gebeuren van één enkel buitenlands bedrijf naar één enkel Belgisch
bedrijf, zonder te passeren via een handelaar en/of een verzamelplaats. Belgische opfokbedrijven die buitenlandse biggen aankopen, hebben een
een-op-eenrelatie met een buitenlands zeugenbedrijf. Per Certus-vleesvarkensbedrijf mogen er vleesvarkens aanwezig zijn afkomstig van maximaal
2 niet-Belgische bedrijven.

B.II.31 Ingevoerde biggen mogen enkel afkomstig zijn van bedrijven met een door Q&S erkend kwaliteitsysteem (IKB Nederland, QSG Denemarken). Het
afnemend Certus-erkend bedrijf moet een bewijs van het certificaat of attest van de leverancier van de biggen kunnen voorleggen.
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B

A

3. VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN DE VLEESVARKENSPRODUCTIE

overtreding

1. OPVOLGINGSPERIODE
B.II.32 Gedurende de laatste drie maanden vóór slachtdatum moeten de vleesvarkens op hetzelfde beslag aanwezig blijven.

A

2. HUISVESTING
B.II.33 Maximaal ammoniakgehalte (NH3): 20 ppm, gemeten ter hoogte van de vleesvarkens.

B

3. GEBRUIK DIERGENEESMIDDELEN
B.II.34 De laatste 30 dagen voor slacht is het toedienen van alle geneesmiddelen met wachttijd te vermijden.
Indien er zich tijdens de laatste 30 dagen voor slacht een ziekte voordoet en er toch via geneesmiddelen met wachttijd moet ingegrepen worden,
wordt de wachttijd van het geneesmiddel voor deze groep dieren verdubbeld.

B.II.35 Bij individuele behandeling moet het vleesvarken duidelijk zichtbaar gemarkeerd worden tot zolang de wachttermijn verstreken is.

KO

A

4. GEZONDHEIDSZORG EN PREVENTIE
B.II.36 Elke Certus-deelnemer met vleesvarkens is verplicht deel te nemen aan de Salmonella Monitoring georganiseerd door Belpork vzw. Belpork vzw
organiseert automatisch een analyse op salmonella wanneer bloedstalen ingezonden worden voor Aujeszky. Het resultaat van de laatste analyse en
het risicostatuut van het bedrijf worden vermeld op het VKI-document. Veehouders in toetreding dienen deel te nemen aan de Salmonella monitoring
vanaf de eerste bloedname voor Aujeszky na hun erkenning als Certus-deelnemer.

B.II.37 Wanneer bij een behandeling een naald afbreekt, moet de varkensproducent het Sanitelnummer van het dier registreren en het vleesvarken
markeren van moment van afbreken van de naald tot op moment van vertrek naar het slachthuis. Deze informatie moet bij levering van het dier
doorgegeven worden aan het slachthuis en het betrokken dier moet bij aankomst in het slachthuis apart gehouden worden.
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A

A

B.II.38 Het gebruik van metaaldetecteerbare naalden is verplicht.

A

B.II.39 De slacht- en keuringsgegevens alsook de slachtlijninformatie moeten op het beslag aanwezig zijn en gedurende minimaal één jaar na levering op het
bedrijf aanwezig blijven. Indien door omstandigheden geen slachtlijninformatie kon worden verzameld in het slachthuis, moet de veehouder een
document van het slachthuis kunnen voorleggen met motivatie waarom er geen slachtlijninformatie is.

A

B.II.40 De slacht- en keuringsgegevens en de slachtlijninformatie moeten minstens volgende gegevens bevatten: aantal stuks, warm geslacht gewicht,
classificatie, maagvullingtoestand, pneumonieletsels (3 codes), pleuritis (2 codes), leverafwijkingen (3 codes), aantal afkeuringen + reden.

B

5. UITVASTEN
B.II.41 De vleesvarkens dienen minimum 12 uur voor transport naar het slachthuis uitgevast te zijn.
Bij problemen gesignaleerd door het slachthuis (visuele beoordeling van de magen) worden de nodige correctieve maatregelen genomen.

B

6. TRACEERBAARHEID
B.II.42 Voor iedere levering van Certus-vleesvarkens, moet een Certus-vertrekfiche (op papier of digitaal) opgemaakt worden. Indien de producent de
vertrekfiche digitaal opmaakt, moet deze volledig en correct ingegeven worden via de website https://administratie.certus.be.

B.II.43 Alle vleesvarkens die vermeld staan op de vertrekfiche moeten voor het transport naar het slachthuis op beide flanken voorzien worden van een
duidelijk leesbaar klopnummer dat aangevuld is met het Certus-kloplogo. Vleesvarkens die niet vergezeld zijn van een vertrekfiche mogen het Certuskloplogo niet dragen.

B.II.44 Indien de vleesvarkens via een handelaar naar het slachthuis vermarkt worden en de handelaar eigenaar van de dieren wordt, dan wordt deze als een
participant in de Certus-keten beschouwd.
Hiertoe moet de handelaar een aansluitingsformulier invullen en deze via de betrokken groepering(en) aan Belpork vzw bezorgen.
De identiteit van de handelaar dient op de papieren Certus-vertrekfiche te worden vermeld.
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A

A

B

7. REGISTRATIES DIERENWELZIJN
B.II.45 Er wordt een gedetailleerd euthanasiebeleid opgemaakt in samenwerking met de bedrijfsbegeleidende dierenarts en bijgehouden op het bedrijf.
Hierin wordt vermeld in welke gevallen een dier geëuthanaseerd dient te worden en wanneer de varkenshouder de bedrijfsbegeleidende dierenarts
dient te contacteren om de euthanasie uit te voeren. Men kan zich hiervoor baseren op het document “Euthanasiehulp Certus” dat Belpork als
leidraad ter beschikking stelt.

De cijfers m.b.t. de mortaliteit op het bedrijf worden per opzet en voor iedere diercategorie (kraamstal biggen - gespeende biggen – zeugen –
B.II.46 vleesvarkens) procentueel en overzichtelijk geregistreerd en op het bedrijf bijgehouden voor een periode van minimum ….. De manier waarop de
Certus deelnemer deze cijfers registreert is geheel verblijvend (aan de hand van een digitaal programma/schriftelijke document/bedrijfsregister
(vleesvarkens)/ standaardformulier opgemaakt door Belpork/…).
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C

B

DEEL III : VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN HET SLACHTHUIS

overtreding

1. ALGEMEEN
B.III.1 Het slachthuis moet beschikken over een geldig FebevPlus-certificaat.

KO

2. AANKOMST / LOSSEN
B.III.2 Bij aankomst in het slachthuis dient een rustperiode van minimaal 1 uur en maximaal 4 uur te worden voorzien, waarbij 2 uur een optimale
rustperiode is.
Bij temperaturen boven 25°C is het toegelaten de vleesvarkens onmiddellijk te slachten.
Bij hitte- of koudestress (omgevingstemperatuur stal hoger dan 25°C of lager dan 5°C) bepaalt het slachthuis om de vleesvarkens onmiddellijk te
slachten of over te gaan tot een aangepaste, dus langere wachttijd met aangepaste maatregelen (zoals vernevelen van water in de wachtruimte ter
verkoeling). Vernevelen van water wordt verplicht vanaf een staltemperatuur van 25°C.

B.III.3 Het geluidsniveau in de wachtruimte moet geregistreerd worden en mag niet hoger zijn dan 85 dB (het gemiddelde van een driepuntsmeting). Bij een
overschrijding van deze piek is een plan van aanpak met corrigerende maatregelen nodig. (aanbeveling)

B

C

3. OPDRIJVEN
B.III.4 Het opdrijven van Certus-varkens gebeurt in kleine groepen. Bij het opdrijven naar de verdoving is het gebruik van elektrische drijfmiddelen verboden
uitgezonderd in de laatste meters van de drijfgang voor verdoving.
Maar het is aanbevolen geen elektrische hulpmiddelen te gebruiken (behalve automatische flappen).
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B

4. HYGIENESTATUS
B.III.5

De vleesvarkens dienen minimum 12 uur voor transport naar het slachthuis uitgevast te zijn.
Dit betekent dat in de slachtlijn op minimaal 10% van de magen een visuele beoordeling zal gebeuren.
Indien er problemen zijn vastgesteld tijdens de slacht, zal het slachthuis deze opmerkingen doorgeven aan de veehouder en aan hem vragen om de
nodige corrigerende maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Bij herhaaldelijke inbreuken, zal het slachthuis deze veehouder
moeten sanctioneren.

B

5. TEMPERATUUR
B.III.6

24 uur na slacht moet de kerntemperatuur van het karkas maximaal 7°C bedragen.

KO

6. TRACEERBAARHEID
B.III.7

Certus-vleesvarkens dienen bij levering aan het slachthuis steeds per beslag gegroepeerd afgeladen, gestald en geslacht te worden.

B.III.8

Enkel Certus-vleesvarkens die vergezeld zijn van een vertrekfiche (papier of digitaal) en geklopt zijn met het Certus-logo, mogen als Certusvleesvarkens geslacht worden.

B.III.9

De vermenging van Certus-karkassen met andere karkassen binnen eenzelfde Certus-lot is niet toegestaan.

A

A

B.III.10 Het is toegestaan om in het slachthuis, uitgaande van de individuele beslagidentificatie, loten samen te stellen.
Als een Certus-lot wordt gedefinieerd: karkassen van vleesvarkens afkomstig van maximum 10 beslagen, op dezelfde dag geslacht, in een zelfde
slachthuis.
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A

B.III.11 Om de traceerbaarheid en lotidentificatie van Certus-varkensvlees te volgen vanaf het slachthuis naar een volgende schakel in de keten, dient bij
iedere Certus-levering een Certus-certificaat opgemaakt te worden.
Een erkend slachthuis dient Certus-loten te leveren met een specimen-certificaat aan een nog niet erkende (in toetreding) volgende schakel in de
keten. Ook een slachthuis in toetreding dient gebruik te maken van specimen-certificaten.
(Uitzondering: Voor de export van Certus-varkensvlees van een erkend Certus-slachthuis naar een Duitse Q&S-erkende begunstigde moet een
origineel certificaat opgemaakt worden.)
Het slachthuis moet het Certus-certificaat volledig en correct opmaken via de website https://administratie.certus.be.

A

B.III.12 Indien een lot verschillende bestemmingen heeft, dient per bestemming een origineel certificaat opgemaakt te worden.

A

B.III.13 Bij het verhandelen en transporteren van Certus-varkensvlees moet op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld worden dat
het om Certus-varkensvlees gaat.

A

B.III.14 Per karkas waarvoor een certificaat werd opgemaakt dienen de beide Certus-hammen gemarkeerd te worden met de naam Certus en/of het
Certus-logo. De wijze van markering dient voor goedkeuring voorgelegd te worden aan Belpork vzw.
Hammen van Certus-karkassen waarvoor geen certificaat werd opgemaakt mogen niet gemarkeerd worden met de Certus-naam en/of het Certuslogo.
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A

DEEL IV : VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN DE UITSNIJDERIJ

overtreding

1. ALGEMEEN
B.IV.1 De uitsnijderij moet beschikken over een geldig FebevPlus-certificaat.

KO

2. TEMPERATUUR
B.IV.2 24 uur na slacht moet de kerntemperatuur van het karkas maximaal 7°C bedragen.

KO

3. TRACEERBAARHEID
B.IV.3 De versnijding moet gegroepeerd in tijd of gescheiden in ruimte gebeuren per beslag of per Certus-lot.
Het Certus-lot wordt gedefinieerd door het slachthuis.

A

B.IV.4 Op het einde van de versnijding dient het etiket duidelijk leesbaar het overeenstemmende lot-, certificaat- of leveringsbonnummer op de verpakking
of op het vlees te vermelden.

A

B.IV.5 Bij het verhandelen en transporteren van Certus-varkensvlees moet op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld worden dat het
om Certus-varkensvlees gaat.

A

B.IV.6 Om de traceerbaarheid en lotidentificatie van Certus-varkensvlees te volgen vanaf de uitsnijderij naar een volgende schakel in de keten, dient bij
iedere Certus-levering een Certus-leveringsbon opgemaakt te worden.
Een erkende uitsnijderij dient Certus-loten te leveren met een specimen-leveringsbon aan een nog niet erkende (in toetreding) volgende schakel in de
keten. Ook een uitsnijderij in toetreding dient gebruik te maken van specimen-leveringsbons.
Voor de export van Certus-varkensvlees van een erkende Certus-uitsnijderij naar een Duitse Q&S-erkende begunstigde moet een originele
leveringsbon op basis van een origineel certificaat opgemaakt worden.
De uitsnijderij moet de Certus-leveringsbon volledig en correct opmaken via de website https://administratie.certus.be.
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A

DEEL V: ADDENDUM DIERENWELZIJN

overtreding

1. Algemeen
B.V.1

In de varkensstal wordt plots lawaai vermeden, evenals een continu geluidsniveau van 85 Db of hoger.

B

B.V.2

Stallen gebouwd na 1/1/2003 hebben lichtdoorlatende openingen in het dak en/of muren ten grootte van minimaal 3% van de vloeroppervlakte.
Op die wijze wordt natuurlijke lichtinval toegelaten.

B

B.V.3

Er worden maatregelen genomen om afwijkend gedrag, bijvoorbeeld agressie en vechten, te voorkomen.

B

B.V.4

Varkens die buitengewoon agressief zijn of bedreigd worden, gewond of ziek zijn, kunnen tijdelijk worden afgezonderd in een aparte box. Daarbij
kan het dier zich gemakkelijk omdraaien in de box -indien niet strijdig met specifiek diergeneeskundig advies.

B

B.V.5

Er wordt zoveel mogelijk met stabiele groepen gewerkt en eenmaal een groep gevormd, worden zo weinig mogelijk dieren toegevoegd. Het in
groep plaatsen gebeurt zo vlug mogelijk en bij voorkeur vóór of ten hoogste één week na het spenen. Wanneer varkens worden toegevoegd,
hebben zij de mogelijkheden om aan andere varkens te ontsnappen of zich voor hen te verbergen.

B

B.V.6

Enkel in uitzonderlijke gevallen en op advies van een dierenarts kunnen kalmeermiddelen worden toegediend. Het systematisch toedienen van
kalmeermiddelen om het toevoegen van dieren in een groep te vergemakkelijken, is verboden.

A

B.V.7

De vrije vloeroppervlakte die minimaal beschikbaar moet zijn voor varkens in groepshuisvesting wordt gerespecteerd:
0,55 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht van 50 tot 85 kg
0,65 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht van 85 tot 110 kg
1,00 m² voor varkens met een gemiddeld gewicht hoger dan 110 kg
1,64 m² voor gedekte gelten
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2,25 m² voor zeugen
Deze oppervlakte wordt verminderd/vermeerderd met 10% al naargelang in een groep respectievelijk minder dan zes dieren of meer dan 40 dieren
leven. Gedekte gelten beschikken minimaal over 0,95 m² en drachtige zeugen over minimaal 1,30 m² vaste vloer of vloer met maximaal 15%
afvoergaten.
B.V.8

Betonroosters bij varkens in groepshuisvesting hebben de vereiste afmetingen:

Biggen
Gespeende varkens
Gebruiksvarkens
Zeugen
B.V.9

Minimum balkbreedte
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm

Maximum gleufbreedte
11 mm
14 mm
18 mm
20 mm

B

De veehouder evalueert dagelijks zorgvuldig de algemene gezondheidstoestand van de dieren en neemt maatregelen om welzijn te garanderen
d.m.v.:
- Een dagelijkse controle uit te voeren op de toestand van de huid en gewrichten, het voorkomen van hoest, snot en diarree.
- De nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om verwondingen bij de dieren te voorkomen, zoals het verwijderen van hindernissen en
gevaarlijke voorwerpen, het voorzien van een voldoende en evenwichtige voeding, een constante drinkwatervoorziening en aangepaste
verzorging .
- De dieren te verplaatsen zonder gebruik te maken van een elektrische prikkelaar of elk ander scherp of snijdend voorwerp.
- Tijdens het behandelen de dieren zorgvuldig vast te maken, met het oog op de veiligheid van de dieren, personen en omgeving en om
opwinding, lijden en pijn bij de dieren te vermijden.

B

B.V.10 De huisvesting garandeert dierenwelzijn doordat:

- Elk dier voorzien wordt van voldoende ruimte -om te rusten, te staan, te bewegen, te eten en te drinken.
- De inrichting van de stal - inclusief muren, vloeren, voeder- en drinkwaterinstallatie- geen gevaar inhoudt voor de verwonding van de
dieren.
- De voeder- en drinkinstallatie goed bereikbaar zijn voor de dieren. De vloer mag zeker niet te glad zijn.
- De materialen een grondige reiniging en ontsmetting toelaten -bijvoorbeeld d.m.v. gladde oppervlaktes.
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B

B.V.11 Toegelaten ingrepen bij varkens:
- Het perforeren of inkepen van oren mag slechts gebeuren voor het plaatsen van oormerken en oorplaatjes.
- Her perforeren van het neusseptum mag uitsluitend gebeuren voor het plaatsen van een neusring bij varkens die buiten op een zachte
ondergrond gehouden worden en bij fokberen.
- Het couperen van een deel van de staart mag slechts gebeuren gedurende de eerste levensweek en enkel indien absoluut nodig ( dit als op
het bedrijf kwetsuren aan de staarten van de varkens zijn geconstateerd; en als dit staartbijten niet verholpen kan worden door een
wijziging in de bedrijfsvoering, met inbegrip van de bezettingsgraad). Bij dieren ouder dan 7 dagen mag de ingreep enkel onder anesthesie
en met langdurige analgesie worden uitgevoerd door een dierenarts.
- Het inkorten van slagtanden bij volwassen beren mag enkel gebeuren mits een verdoving wordt toegepast door de dierenarts.

A

2.ZEUGEN
B.V.12 Zeugen en gelten worden niet aangebonden.

B

B.V.13 Zeugen en gelten worden in groep gehouden vanaf 4 weken na de inseminatie tot één week vóór de verwachte werpdatum. Op bedrijven met
minder dan tien zeugen, mogen zeugen en gelten apart worden gehuisvest. – mits de dieren zich gemakkelijk kunnen omdraaien in hun hok of box.

B

B.V.14 Zeugen en gelten hebben een hok met zijden langer dan 2,8m. Indien de groep minder dan zes dieren telt is dat minimaal 2,4 m.

B

B.V.15 Zeugen en gelten beschikken in de laatste week vóór het werpen over voldoende en adequaat nestmateriaal, tenzij het gebruikte
huisvestingssysteem hierop niet voorzien is.

B

B.V.16 Zeugen en gelten beschikken in het kraamhok over voldoende ruimte achter zich om het natuurlijk of begeleidende werpen te vergemakkelijken.
Kraamhokken waarin zeugen zich vrij kunnen bewegen, zijn voorzien van een bescherming voor de biggen- bijvoorbeeld een zeugenbeugel.

B

B.V.17 Zeugen en gelten worden indien nodig behandeld tegen uitwendige en inwendige parasieten.

B

B.V.18 Zeugen en gelten worden grondig schoongemaakt voordat zij in het kraamhok worden gebracht.

B
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3.BIGGEN
B.V.19
Biggen hebben in het kraamhok voldoende ruimte om ongehinderd te kunnen zuigen.

A

B.V.20 Biggen beschikken over een vloeroppervlakte die groot genoeg is om alle biggen tegelijk te laten rusten en die bestaat uit een dichte vloer of
voorzien is van een mat, van stro of ander geschikt materiaal.

B

B.V.21 Biggen worden niet gespeend voordat ze 28 dagen oud zijn -tenzij het welzijn van de zeug of biggen anders in het gedrang komt. Biggen mogen
enkel vanaf 21 dagen gespeend worden indien ze naar gespecialiseerde voorzieningen worden gebracht.

B

B.V.22 De voorzieningen zijn – vóór het binnenbrengen van de biggen:
- Volledig leeg
- Grondig gereinigd en ontsmet
- Gescheiden van de voorzieningen waar zeugen worden gehouden

A

4.VOLWASSEN BEREN
B.V.23 Het hok voor volwassen beren is zo gelegen en gebouwd dat de beer zich kan omdraaien en andere varkens kan horen, ruiken en zien.

B

B.V.24 Het hok voor volwassen beren is volledig vrij van obstakels.

B

B.V.25 Het hok voor volwassen beren heeft een vrije vloeroppervlakte van ten minste 6 m², en 10 m² als het hok tevens gebruikt wordt bij het dekken.

B

B.V.26 Een deel van de totale vloeroppervlakte is groot genoeg voor de beer om te liggen. Dit deel bestaat uit een dichte vloer of is voorzien van een mat,
van stro of ander geschikt materiaal.

B
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