
Bijlage 4: Verbintenissen Overheid en betrokken partijen voor het behalen 
van de reductiedoelstellingen. 

1. Verbintenissen Overheid 

De overheid engageert zich om binnen de budgettaire en reglementaire grenzen: 

a. actief mee te werken aan de versterking/herziening van de relaties tussen de 
bedrijfs(begeleidende) dierenarts, zijn plaatsvervanger en de veehouder; 

b. de antibacteriële resistentie van commensalen en zoönotische bacteriën bij dieren en 
dierlijke producten op te volgen aan de hand van een jaarlijkse monitoring en de 
resultaten hiervan te rapporteren; 

c. de sector te steunen in de uitvoering van het AMCRA 2020-plan door het uitwerken van 
regelgeving waar dit nodig geacht wordt; 

d. de sector te steunen om onderzoeksprojecten of pilootprojecten uit te voeren en uit te 
breiden in het kader van de te behalen doelstellingen, en om het behalen hiervan te 
versnellen;   

e. het gebruik van antibiotica periodiek te evalueren voor de opvolging van het 
convenant; 

f. toe te zien op de overheidsuitgaven via de verschillende kanalen (FAVV, Fagg, Fonds) in 
het algemeen kader van de antimicrobiële resistentie en specifiek in het kader van de 
datacollectie om zo efficiënt mogelijk de voorziene budgetten te benutten. 
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2. Verbintenissen van de leden van AMCRA  

In onderstaande tekst worden de concrete verbintenissen beschreven die door AMCRA 
en haar leden worden ingevuld in het kader van het convenant tussen de Federale 
Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik 
van antibiotica in de dierlijke sector. 

 

Visie 2020 actiepunt 4: een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016 
 
VERBINTENISSEN 

• AMCRA: 

1. De verdere ontwikkeling van de datacollectie van het gebruik van antibiotica op 
bedrijfsniveau ondersteunen, met het oog op harmoniseren van de datacollectie.  

Hiertoe wordt via overlegvergaderingen advies gegeven naar de werking van het Sanitel-
Med systeem toe in functie van het verhogen van de datakwaliteit, alsmede naar de 
compatibiliteit met derde systemen. 

2. Wetenschappelijk onderbouwde voorstellen doen voor de data-analyse (te 
gebruiken paramaters) en de feedback naar de gebruikers van het systeem toe. Op 
basis hiervan zal de methode bepaald worden voor het opmaken van de rapporten op 
niveau van veehouders en verschaffers. Hierbij zal maximaal gestreefd worden naar 
inhoudelijke homogeniteit in rapportinhoud tussen derde systemen en Sanitel-
Med.  

3. Nauwe contacten onderhouden met Europese data-analyse experten in functie 
van de technische aspecten van de analyse en de harmonisatie van de datacollectie en –
analyse op nationaal niveau binnen Europa. 

4. Via opleiding, communicatie en sensibilisatie de inhoud van de 
benchmarkrapporten toelichten aan gebruikers en verschaffers van antibiotica en hen 
informeren over bestaande alternatieven om het antibioticagebruik, waar nodig, te 
reduceren. 

5. Een werkgroep ‘datacollectie gezelschapsdieren’ oprichten (uiterlijk in 2017) om 
het pad te effenen voor de implementatie van een datacollectiesysteem bij 
gezelschapsdieren. 

• Agrofront  

6. Financiering vanuit het Sanitair Fonds in overeenstemming met de regels en 
budgettaire limieten, voor de ontwikkeling van datacollectiesystemen (AB Register of 
Bigame) voor alle diersoorten, beheerd door de sector.  
 
7. Via overleg de diersectoren stimuleren om zo snel mogelijk aan te sluiten bij AB 
Register of Bigame, en zo een operationele datacollectie te implementeren voor alle 
voedselproducerende dieren. 
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8. Via communicatiecampagnes het belang van de datacollectie en –analyse in het 
kader van een rationeel antibioticagebruik toelichten aan gebruikers en verschaffers. 

9. In overleg met de kwaliteitsvzw’s initiatieven voor autoregulatie stimuleren.  

• BEMEFA:  
 

10. Via een verderzetting van de jaarlijkse enquête de productie van 
gemedicineerde voeders voor productiedieren (diersoorten varkens, pluimvee en 
konijnen) op gedetailleerd niveau in kaart brengen voor de Belgische markt (antibiotica 
– zink – ontworming en eventuele combinaties).  
 
11. Jaarlijks een individuele terugkoppeling (benchmarking) naar de fabrikanten 
van met antibiotica gemedicineerde varkensvoeders voorzien m.b.t. hun productie 
gemedicineerd varkensvoeder (eveneens opgesplitst in enerzijds biggen < 20 kg en 
anderzijds de andere varkens) en het aandeel met antibiotica gemedicineerde 
varkensvoeders in de totale varkensvoederproductie.  
 
12. Initiatieven ondernemen en promoten om de efficiëntie van de datacollectie van 
de voorschriften voor met antibiotica gemedicineerde voeders te optimaliseren. 
 
13. Digitaliseren van de voorschriften voor MF zodat gegevens inzake MF digitaal 
beschikbaar zijn met oog op datacollectie. Sinds 1/2/2016 beschikt BEMEFA over een 
officiële machtiging om deze dienst aan te bieden op tablet en smartphone. Vanaf 1 
oktober 2016 zal de Belgische mengvoederindustrie enkel nog elektronische 
voorschriften aanvaarden indien AB-MF. Papieren voorschriften zullen dus met ingang 
van 1 oktober 2016 niet meer gehonoreerd worden.  

14. Stuwende rol van BEMEFA binnen de kwaliteitssystemen om datacollectie en 
dataverwerking te realiseren. 

15. Sensibilisering om bij de diersoort varkens de data-input te vergewissen van de 
MF fabrikanten (‘verschaffer’). 

• Pharma.be: 
 
16. Financieren van de ontwikkeling van Sanitel-Med, en daaropvolgende data-analyse 
via de financiering op basis van de halfjaarlijkse heffing op diergeneeskundige 
antibiotica.  

 
Visie 2020 actiepunt 5: ieder bedrijf een plan 

VERBINTENISSEN 

• Wetenschappelijke wereld - AMCRA: 

1. Een generiek bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak maken in overleg met 
praktijkdierenartsen en dierengezondheidsverenigingen. 
Deze plannen zullen in 2016 gepubliceerd worden op de website van AMCRA en in 2017 
verder verspreid en gepromoot worden. 
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2. Blijvend sensibiliseren van dierenartsen en veehouders op basis van 
onderzoeksresultaten over de link tussen bioveiligheid en antibioticagebruik en hoe 
verbeteringen van management en bioveiligheid kunnen zorgen voor een verminderd 
antibioticagebruik. 
 
 
3. Opleidingen organiseren voor dierenartsen/veehouders en initiatieven 
ondernemen om de implementatie van het bedrijfsgezondheidsplan en plan van 
aanpak op bedrijfsniveau te bevorderen.  
 

• Pharma.be: 

4. Ter beschikking stellen van technische experts van bedrijven om mee te helpen bij 
de samenstelling van het bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak.  

 

Visie 2020 actiepunt 6: veehouders en dierenartsen gebenchmarkt 

VERBINTENISSEN 

• Agrofront en andere AMCRA-leden: 

1. Het stimuleren van de aansluiting van andere diersectoren dan de 
varkenssector bij AB Register of Bigame en op die manier een benchmarking en 
sensibilisatie voor deze sectoren voorzien.  
 
2. Veehouders die behoren tot de groep van de hoge gebruikers aansporen tot 
minder gebruik van antibiotica via het opstellen van een actieplan (opgelegd door 
de lastenboeken). 
 
3. Voorzien in opleiding en begeleiden van veehouders en verschaffers inzake 
interpretatie en consultatie van de rapporten (o.a. opgeleide auditeurs tijdens 
audits in het kader van lastenboeken). 
 

• AMCRA: 

4. Een wetenschappelijk onderbouwde benchmarkmethode op punt stellen voor 
het benchmarken van veehouders en verschaffers van antibiotica. Streefwaarden 
en alarmwaarden zullen vastgelegd worden per sector en leeftijdscategorie op 
basis van de data in Sanitel-Med. 

Hierbij wordt rekening gehouden met diersoortspecifieke eisen en behoeften, de 
benchmarkcriteria worden idealiter gelinkt aan dierenwelzijns- en resistentieparameters.  

• Bemefa: 

5. Verderzetten van de jaarlijkse benchmarking van fabrikanten d.m.v. een 
jaarlijkse Bemefa enquête m.b.t. de productie van met antibiotica gemedicineerde 
varkensvoeders en rapportering van de resultaten per diercategorie binnen de 
varkenssector naar de individuele fabrikanten.  
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6. Rol van BEMEFA binnen de kwaliteitssystemen om na de stap datacollectie ook 
de stap naar de verwerking van de gegevens en de benchmarking te zetten. 
 
 

Visie 2020 actiepunt 7: antibiotica niet voor preventie, alternatieven 
worden gepromoot 

VERBINTENISSEN 

• Pharma.be: 

1. Opnemen van volgende bepaling in de Code voor Deontologie van pharma.be in 
2016: ‘Het is, met uitzondering van peri-operatieve toepassing, verboden marketing of 
promotie te voeren rond het profylactisch inzetten van systemisch actieve antibiotica. 
Antibiotica dienen slechts te worden toegepast als ziekte is aangetoond in het koppel.’  
 
2. In overeenstemming met Europese initiatieven variaties indienen voor de 
diergeneeskundige antibiotica die een preventieve indicatie bevatten zodat deze geen 
preventieve indicatie meer bevatten, behalve in specifieke gevallen.  
 
3. Afspreken met betrokken overheden om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om 
het gebruik van alternatieve geneesmiddelen, bijvoorbeeld vaccins, te 
incentiveren.  
 
4. Informeren van de dierenarts en eindgebruiker: 
 

• Meeleveren van materiaal (posters, video, gidsen, …) samen met de 
levering van diergeneesmiddelen, om het correcte gebruik ervan te 
bevorderen. Het materiaal kan via de dierenarts naar de eindgebruiker verspreid 
worden. 
Er zal hiertoe afgesproken worden met de bevoegde overheden over de 
mogelijkheid tot het bekomen van een RMA (Risk Minimization Activities)-like 
statuut voor materiaal dat kan meegeleverd worden samen met 
diergeneesmiddelen (post-verschaffing). 
 

• Informeren van de professionele eindgebruiker (veehouder) over wat op 
de markt aanwezig is. Het gebruik van vaccins en niet-antibiotica voor dieren 
(= vnl. alternatieven die de behandeling met antibiotica kunnen verminderen) kan 
hiertoe gepromoot worden via de geëigende kanalen. Overleg met de bevoegde 
overheden is ook hier nodig om duidelijk af te lijnen wat de mogelijkheden zijn in 
dit kader.   

• Pharma.be maakt het AMCRA financieel mogelijk om de online formularia gratis 
ter beschikking te stellen aan alle dierenartsen. 

 
• AMCRA en leden: 

5. Ondersteunen en opleiden van de dierenarts om zijn rol op een adequate manier 
te kunnen invullen.  
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6. Verspreiden van algemene vaccinatie-adviezen en vaccinatie-adviezen voor 
voedselproducerende dieren per diersector naar veehouders en dierenartsen. Timing: 
2016  
 

• BEMEFA: 

7. Vanaf 1 oktober 2015 aanvaardt de Belgische mengvoederindustrie geen 
voorschriften meer voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders 
voor vleesvarkens vanaf 15 weken ouderdom.  

8. Fabrikanten van gemedicineerde voeders kunnen sinds september 2013 - na 
ontvangst van een geldig diergeneeskundig voorschrift - gemedicineerde voeders voor 
pas gespeende biggen maken en uitleveren op basis van veterinaire premixen op 
basis van ZnO (een alternatief voor het resistentiegevoelige antibioticum colistine). De 
laatste BELVETSAC cijfers (2014) tonen aan dat het totale gebruik van colistine van 
2012 tot 2014 gedaald is met 41,3% (van 9.635 T in 2012 naar 5.658 T in 2014). Het 
gebruik van colistine via de veterinaire premixen daalde met 62,5 % (van 2.571 
T in 2012 naar 964 T in 2014). 
 
9. Fabrikanten van varkensvoeders limiteren in het kader van het Convenant Zink het 
gehalte van zink (als additief) tot maximaal 110 ppm (40 ppm lager dan het wettelijk 
toegelaten maximum van 150 ppm. Dit om de verhoogde zinkexcretie via ZnO-MF te 
(over)compenseren.  
 
10. Via het diervoeder worden o.a. probiotica toegediend aan de dieren.  

 
Visie 2020 actiepunt 8: sensibilisatie, tot vervelens toe 

VERBINTENISSEN 

• AMCRA en leden: 
 

1. Acties ondernemen om alle betrokken actoren te sensibiliseren voor een rationeel en 
duurzaam gebruik van antibiotica, enkel wanneer nodig. Een brede 
communicatiecampagne wordt idealiter jaarlijks herhaald. 

 
• Zoeken naar budget om een semi-nationale televisiecampagne te voeren 

met als doelpubliek de in landbouw-veeteelt geïnteresseerde kijker. Timing: 
2016 

 
• Aanvullend en ondersteunend posters en brochures verspreiden via 

verschillende kanalen (dierenartsen, veehouders, gespecialiseerde pers voor 
landbouw- en niet-landbouwhuisdieren, …)  

 
2. In samenwerking met interne en externe partners (kwaliteits-vzw’s, lastenboeken, 
erfbetreders, …) opleidingen organiseren voor erfbetreders en OCI’s om op basis van 
de rapporten over antibioticagebruik op bedrijfsniveau het belang van de registratie 
van het antibioticagebruik en de opbouw en inhoud van de bedrijfsspecifieke 
rapportering van het antibioticagebruik op een eenduidige manier toe te lichten aan de 
veehouders in één op één gesprekken, o.a. tijdens audits. 
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3. Organiseren van opleidingen voor veehouders en dierenartsen voor gebruik van het 
bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak (start 2017). 
 
4. De overname van haar autoregulerende maatregelen en adviezen als na te 
volgen maatregelen in de lastenboeken stimuleren en ondersteunen. AMCRA zal 
tevens de opname van het generieke bedrijfsgezondheidsplan en het plan van 
aanpak in de lastenboeken stimuleren.  
 
5. Verspreiden en promoten van het digitaal formularium via verschillende kanalen. 
In dit kader zal AMCRA ook bijdragen aan het onderwijs in de diergeneeskunde. Via 
regelmatige contacten met de gebruikers van het formularium zullen eventuele 
knelpunten opgespoord worden en noodzakelijke updates uitgevoerd worden. 
 
6. Organiseren van een jaarlijkse evaluatievergadering om na te gaan in welke 
mate de doelstellingen zoals beschreven in het convenant worden gerealiseerd en waar 
eventuele bijsturing noodzakelijk is.  
 
7. Onderhouden en intensifiëren van contacten met (inter)nationale 
‘zusterorganisaties’ (SDa en andere vergelijkbare organisaties, BAPCOC, …) om de 
evolutie op vlak van veterinair/humaan antibioticagebruik en –resistentie te volgen. 
 

• Pharma.be: 
 

 
8. Oproepen van de leden om AMCRA roadshow programma’s in te lassen of te 
sponsoren in wetenschappelijke uiteenzettingen die worden georganiseerd voor 
dierenartsen.  
 
9. Een ‘sensibilisatiecampagne’ opzetten, waarop de andere partners 
ondersteunende campagnes kunnen enten.  
 
10. Organisatie van een pharma.be ‘Ambassadorsday’, waar de veldmedewerkers van 
de leden farma-bedrijven geïnformeerd worden over de werking van AMCRA en het 
belang van verantwoord gebruik van antibiotica.  
 
11. Lancering van een e-learning platform voor de medewerkers van de leden 
farma-bedrijven om hen te responsabiliseren/ educeren over belangrijke thema’s 
(momenteel drie modules beschikbaar: promotie en publiciteit, deontologie en goed 
gebruik van antibiotica). Dit platform kan op termijn ook uitgebreid worden voor 
dierenartsen. 

 
 

• Agrofront: 
 

12. Veehouders via incentives aansporen om via de provinciale kringen een cursus 
‘Verantwoord geneesmiddelengebruik’ te volgen. De cursus wordt bij voorkeur 
gegeven door regionale praktijkdierenartsen die zich in het onderwerp verdiept hebben.  
 

• Bemefa: 
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13. Een brochure ‘goede gemedicineerd voeder praktijken’ bij de levering van 
gemedicineerd voer ter beschikking stellen van de veehouder of van de dierenarts 
voor overhandiging ervan aan de veehouder. Timing: deze brochure is beschikbaar sinds 
2015 (http://www.bemefa.be/Download.ashx?ID=120024). 

 
• Wetenschappelijke wereld: 

 
14. Voorzien van een vast opleidingsonderdeel over ‘Verantwoord omgaan met 
geneesmiddelen’ en toezien op het volgen van het formularium bij de klinische 
opleiding van studenten diergeneeskunde, volgens het facultair statement.  
 
 

Visie 2020 actiepunt 9: transparantie en controle bij verschaffers en 
gebruikers 

VERBINTENISSEN 

• AMCRA: 

1. Het vervullen van een adviserende taak naar sectororganisaties, 
kwaliteitsorganisaties en naar het beleid toe op basis van de AMCRA 
adviezen/doelstellingen met het oog op transparantie en controle bij zowel verschaffers 
als gebruikers.  

• BEMEFA: 

2. Vanaf 1 januari 2016: de Belgische mengvoederindustrie aanvaardt enkel nog 
voorschriften voor AB-MF van de bedrijfsbegeleidende dierenartsen. 

 

Visie 2020 actiepunt 10: monitoring van antibioticumresistentie 

VERBINTENISSEN 

• AMCRA: 

Stimuleren van en actief bijdragen tot het opstarten van technische werkgroepen in 
samenwerking met de referentielaboratoria (CODA, WIV), privé-laboratoria en firma’s die 
diagnostica produceren om de publieke transparantie van de resultaten van 
resistentiemonitoring te verhogen. Ook BAPCOC zal hierbij betrokken worden in het 
kader van ‘One Health’ (start 2017). 

Volgende aspecten komen in deze werkgroepen aan bod: 

• het inventariseren van verschillende bronnen en gegevens m.b.t.  
a. antibioticagebruik in de humane en diergeneeskunde;  
b. resistentie bij indicator- en pathogene kiemen in de humane en 
diergeneeskunde  
 

Hierbij zullen ook de noodzaak en vereisten nagegaan worden voor 
resistentiemonitoring bij indicatorkiemen van gezelschapsdieren op nationaal 

http://www.bemefa.be/Download.ashx?ID=120024
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niveau. De technische beschrijving, de uitvoerders van de staalnames en 
laboratoriumtesten en de financiering dienen aan bod te komen. 

• nagaan hoe deze gegevens ontsloten en verwerkt kunnen worden om ze 
bruikbaar te maken voor analyse en onderlinge vergelijking (opvolging van 
evoluties, verbanden gebruik-resistentie, link mens-dier). 

In dit advies zal ook aandacht besteed worden aan de harmonisatie van de uitvoering 
en interpretatie van antibacteriële gevoeligheidstesten en de harmonisatie van 
de manier van rapporteren van de resultaten. 

• AMCRA en leden: 

2. Suggereren van onderzoekstopics voor en communicatie van de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. invloedsfactoren op de selectie en spreiding 
van antibioticaresistentie. 

• Pharma.be: 
 
3. Deelname aan Europese programma’s voor monitoring van 
antibioticaresistentie (Resapath, Vetpath). 
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3. Verbintenissen van DGZ en ARSIA 

DGZ en ARSIA verbinden zich om met de veehouders, de bedrijfsdierenartsen, de betrokken 
Overheden, AMCRA en haar leden de  doelstellingen van het 2020-plan te willen realiseren. DGZ 
en ARSIA willen dit doen door, binnen een nader te bepalen budgettair en operationeel kader, 
onder andere: 

a. actief mee te werken aan de versterking van de relatie  bedrijfs(begeleidende) 
dierenarts - veehouder om zo tot een verdere ontwikkeling van de preventieve 
diergeneeskunde te komen 

b. de veehouders en hun bedrijfsdierenarts te ondersteunen in de uitvoering van de 
engagementen die zij aangaan in het kader van de realisatie van het AMCRA 2020-plan, 
meer bepaald en bij prioriteit de actiepunten 5, 6, 7, 8 en 10. 
 
Dit vertaalt zich meer concreet in onder andere volgende punten : 

• de veehouders en hun bedrijfsdierenartsen begeleiden bij het opstellen van hun 
bedrijfsplan, dat praktisch moet zijn en afgestemd op de eigen bedrijfssituatie en 
waarbij hen alle pertinente sanitaire informatie die in de databases van de 
verenigingen aanwezig is, wordt beschikbaar gesteld; 

• deelnemen aan het uitwerken van nieuwe gezondheidszorgprogramma’s, gebaseerd 
op een risico-evaluatie en op het nemen van preventie- en 
bioveiligheidsmaatregelen, die tot een vermindering van het antibioticaverbruik 
leiden; 

• actief deelnemen aan de vorming van veehouders en dierenartsen: 

 door expertise te delen ter gelegenheid van congressen, conferenties, 
colloquia, …, 

 door regelmatig via de eigen communicatiekanalen sensibiliserende artikels 
te publiceren, 

 door regelmatig samenvattingen te publiceren van resultaten van de eigen 
diagnostische laboratoria; 

• actief deelnemen aan werkgroepen aangaande het onderwerp van 
antibioticaresistentie. 

4. Verbintenissen van de dierenartsenverenigingen 

VDV: 

• ondersteunt als lid van de Raad van Bestuur van AMCRA alle verbintenissen van AMCRA;  
• zal alle publicaties en rapporten met betrekking tot verantwoord antibioticagebruik 

publiceren in het maandelijkse magazine teneinde zoveel mogelijk dierenarts-leden te 
bereiken met deze informatie. 
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5. Verbintenissen van de beheerders van lastenboeken 

Belpork, eigenaar en beheerder van het Certus-kwaliteitssysteem voor vers varkensvlees, 
engageert zich tot: 

 
1. De (verdere) ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van het AB Register als 

sectorinitiatief voor de verzameling van gegevens en rapportering van analyseresultaten over 
het antibioticagebruik in de dierlijke productie. 

2. Het aanbieden van een gepersonaliseerde benchmark en analyse aan de bedrijven die 
deelnemen aan het AB Register. Dit als uitbreiding op het basisrapport dat door de bevoegde 
overheid ter beschikking wordt gesteld. 

3. De (verdere) uitbouw en het beheer van een performante helpdesk voor de gebruikers van 
het AB Register. 

4. Het organiseren van de controle op het correct gebruik van het AB Register door Certus-
deelnemers. 

5. In het kader van het AB-register project zal er regelmatig overleg gepleegd worden met de 
meest betrokken stakeholders in casu dierenartsen en landbouworganisaties. 

6. Het overhevelen van de verzamelde data van AB Register naar Sanitel Med mits 
toestemming van de betrokkenen. Daarbij zullen alle mogelijke inspanningen worden 
geleverd om deze overdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

7. Het doelgericht aanpakken van de grootgebruikers onder Certus-deelnemers via de 
kwaliteitswerking door o.a. de opname van de aanwezigheid van een 
bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak in het Certus-kwaliteitssysteem bij een 
afgebakende groep van bedrijven. 

8. De opname van de nodige autoregulerende maatregelen in het Certus-kwaliteitssysteem die 
een bijdrage leveren aan de AMCRA 2020 doelstellingen. 

9. De jaarlijkse opmaak van een gedetailleerd rapport met de geaggregeerde resultaten voor de 
Certus-deelnemers en de jaarlijkse opmaak van een rapport over de geleverde inspanningen 
die moeten bijdragen tot het bereiken van de AMCRA 2020 doelstellingen. 

Belplume, eigenaar en beheerder van het Belplume-kwaliteitssysteem voor de pluimveekolom, 
engageert zich voor de producenten van braadkippen en legkippen tot: 

1. De (verdere) ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van het AB Register voor de 
pluimveehouderij, als sectorinitiatief voor de verzameling van gegevens en rapportering van 
analyseresultaten over het antibioticagebruik in de dierlijke productie; 

2. Het aanbieden van een gepersonaliseerde benchmark en analyse aan de pluimveebedrijven 
die deelnemen aan het AB Register. Dit als uitbreiding op het basisrapport dat door de 
bevoegde overheid ter beschikking wordt gesteld; 

3. De (verdere) uitbouw en het beheer van een performante helpdesk voor de gebruikers van 
het AB Register; 
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4. Het organiseren van de controle op het correct gebruik van het AB Register door de 
Belplume-deelnemers; 

5. In het kader van het AB-register project zal er regelmatig overleg gepleegd worden met de 
meest betrokken stakeholders in de pluimveekolom; 

6. Het overhevelen van de verzamelde data van AB Register naar Sanitel Med mits 
toestemming van de betrokkenen. Daarbij zullen alle mogelijke inspanningen worden 
geleverd om deze overdracht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen; 

7. Het doelgericht aanpakken van de grootgebruikers onder de Belplume-deelnemers via de 
kwaliteitswerking door o.a. de opname van de aanwezigheid van een 
bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak in het Belplume-kwaliteitssysteem bij een 
afgebakende groep van bedrijven; 

8. De 1 op 1 relatie tussen het pluimveebedrijf en de veeartsenpraktijk stimuleren; 

9. De opname van de nodige autoregulerende maatregelen in het Belplume-kwaliteitssysteem 
die een bijdrage leveren aan de AMCRA 2020 doelstellingen; 

10. De jaarlijkse opmaak van een gedetailleerd rapport met de resultaten voor de Belplume-
deelnemers en de jaarlijkse opmaak van een rapport over de geleverde inspanningen die 
moeten bijdragen tot het bereiken van de AMCRA 2020 doelstellingen. 

BVK vzw, eigenaar en beheerder van het BCV (Belgian Controlled Veal)-kwaliteitprogramma voor 
Belgisch kalfsvlees, engageert zich tot: 

1. De ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van een databank ter registratie van het 
antiobioticagebruik voor de deelnemers aan het BCV-programma. Deze databank zal 
onafhankelijk beheerd worden door de uitvoerder van het BCV-lastenboek, thans SGS 
Belgium NV, en dient voor de verzameling, analyse en rapportering van de gegevens over het 
antibioticagebruik op Belgische vleeskalverbedrijven; 

2. Het aanbieden van een individuele data-analyse en benchmark aan de vleeskalverbedrijven 
die deelnemen aan het BCV programma;  

3. Het organiseren van de controle op het correct gebruik van de databank door BCV-
deelnemers; 

4. Binnen het BCV-adviescomité deze thematiek regelmatig te evalueren en waar nodig bij te 
sturen; 

5. Het overhevelen van de verzamelde data door BCV/SGS naar Sanitel-Med mits toestemming 
van de betrokkenen; 

6. Het doelgericht benaderen van de grootgebruikers onder BCV-deelnemers, in overleg en 
betrokkenheid met de bedrijfsdierenarts en technische begeleiders van de integratie, met als 
objectief het antibioticagebruik te rationaliseren; 

7. De jaarlijkse opmaak van een gedetailleerd rapport met de geaggregeerde resultaten voor de 
BCV-deelnemers; 
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8. Indienen van een aanvraag bij de Raad van het Fonds ter financiering van het 
datacollectiesysteem voor vleeskalveren. 

De IPW IKM/QFL/QMK, eigenaar en beheerder van het IKM-lastenboek. 
 

1. IKM/QFL/QMK benadrukt dat de melkveehouderij geen grootgebruiker van antibiotica is. 
Niettemin engageert IKM/QFL/QMK zich om zijn leden er toe te bewegen een optimaal 
gebruik van antibiotica toe te passen. 

2. IKM/QFL/QMK heeft als doelstelling een systematische registratie van het antibioticagebruik 
via AB-register of Bigame bij zijn leden in 2017 te verwezenlijken, via de bedrijfsdierenarts als 
partner. 

3. IKM/QFL/QMK zal aanbevelingen en adviezen omtrent een optimaal gebruik van antibiotica 
opnemen in het lastenboek. 

4. IKM/QFL/QMK zal mechanismen ontwikkelen die de melkveehouders zullen aanmoedigen 
om een optimaal gebruik van antibiotica op hun bedrijf te realiseren. 

Codiplan vzw, eigenaar en beheerder van de sectorgids voor de primaire dierlijke productie, en 
het daarop voortbouwend privaat systeem CodiplanPLUS Varken (kwaliteitssysteem voor de 
productie van varkensvlees), engageert zich voor wat betreft het lastenboek CodiplanPLUS Varken 
tot:  

1. Het motiveren van zijn leden om een optimaal gebruik van antibiotica toe te passen; 

2. Het organiseren van de controle op de correcte, systematische registratie van het 
antibioticagebruik in de daartoe bestemde databank(en) door zijn leden; 

3. Op korte termijn aanbevelingen en adviezen omtrent een optimaal gebruik van antibiotica op 
te nemen in het lastenboek; 

4. Het ontwikkelen van mechanismen die de varkenshouders zullen aanmoedigen om een 
optimaal gebruik van antibiotica op hun bedrijf te realiseren. 

Belbeef vzw 

• BelBeef, beheerder van de Belbeefstandaard,  benadrukt dat de vleesveehouderij geen 
grootgebruiker van antibiotica is. Niettemin engageert BelBeef zich om zijn leden er toe te 
bewegen een optimaal gebruik van antibiotica toe te passen. 

• BelBeef heeft als doelstelling een systematische registratie van het antibioticagebruik in de 
daartoe bestemde databank(en) bij zijn leden in 2018 te verwezenlijken, via de 
bedrijfsdierenarts. 

• BelBeef zal aanbevelingen en adviezen omtrent een optimaal gebruik van antibiotica 
opnemen in het lastenboek. 

• BelBeef zal mechanismen ontwikkelen die de veehouders zullen aanmoedigen om een 
optimaal gebruik van antibiotica op hun bedrijf te realiseren. 


