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Register
Voor elk varkensbedrijf houdt de verantwoordelijke
een bedrijfsregister bij. Dit kan hetzij op papier
hetzij digitaal.
In dit register registreert de veehouder chronologisch en per week, binnen de drie dagen na het
einde van elke week de geboorten, aangevoerde en
afgevoerde, gestorven varkens, ook die van de aanvoer in de quarantainestal.
De verplaatsingsdocumenten van aangevoerde/afgevoerde varkens worden chronologisch
op datum bij het register bewaard en dienen in overeenstemming te zijn met het bedrijfsregister.
Bij aanvoer van varkens uit het handelsverkeer
(lidstaten EU) of bij invoer (derde landen) wordt bijkomend het gezondheidscertificaat bij het bedrijfsregister bewaard.
Het register dient alle gegevens/documenten te bevatten van minstens de 5 laatste jaren.
Het nieuwe KB heeft voor dit register een nieuw
model vastgelegd.

Registratie bewegingen
Wanneer een varken verplaatst wordt, dient dit geïdentificeerd te zijn met het oormerk van het beslag dat het verlaat. Daarnaast dient elk transport vergezeld te zijn van
een verplaatsingsdocument (vroegere laad- & losbon),
want dit document is de basis voor de traceerbaarheid van
de dieren.
De vervoerder maakt dit document op in drievoud. Het
origineel vergezelt het transport; de verantwoordelijken
van zowel de laad- als de losplaats ontvangen elk een
kopie van het document. Ze bewaren alle drie hun exemplaar gedurende 5 jaar. De vervoerder registreert binnen
de 7 dagen na het transport in Sanitel de bewegingsgegevens vermeld op dit document. Indien de veehouder het
transport zelf uitvoert, heeft deze dezelfde verantwoordelijkheden als de vervoerder.
Nieuw is dat niet de vervoerder, maar de veehouder het
verplaatsingsdocument opmaakt en registreert in Sanitel
indien de verplaatste varkens afkomstig zijn uit het handelsverkeer (lidstaten EU).
De vervoerder/veehouder kan dit verplaatsingsdocument
opmaken hetzij op papier, hetzij elektronisch, en een kopie
genereren voor de respectievelijke laad- en losplaats.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
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Algemene regelgeving
Elke houder van minstens één varken, ook als dit
een gezelschapsvarken is, dient zich te laten registreren in Sanitel.
Bijkomend dient men voor het houden van varkens
te beschikken over een toelating.

Types bedrijven en categorieën
Er bestaan verschillende categorieën bedrijfstypes en
categorieën dieren. Onderstaande tabel geeft voor elk
bedrijfstype een overzicht van de categorieën dieren
die op een bedrijf aanwezig kunnen zijn en aangevoerd / afgevoerd mogen worden.

Voor de registratie in Sanitel en het verkrijgen van
een toelating kan de varkenshouder terecht bij DGZ.
DGZ zorgt voor de registratie van het beslag in
Sanitel en vervolgens ontvangt de varkenshouder
een beslagfiche.

Een quarantainebedrijf of -stal is een plaats waar
een (groep) varkens, in afwachting van hun overbrenging naar het bedrijf, tijdelijk verblijven met
als doel de gezondheidsstatus van de dieren te
evalueren en/of om de gezondheidsstatus aan te
passen aan de nieuwe bestemming.
Een quarantainebedrijf met een adres in Sanitel
én gelegen binnen een straal van maximaal 1 km
rond het varkensbedrijf waaraan het gelinkt is,
kan als stal toegevoegd worden aan het varkensbedrijf. Het wordt dan beschouwd als een quarantainestal van dit bedrijf.

De varkenshouder dient ook een contract af te sluiten met een bedrijfsdierenarts en een plaatsvervanger. Neem hiervoor contact met een dierenarts
naar keuze die de nodige documenten zal opmaken.
Vervolgens bezorgt de dierenarts deze documenten
aan het FAVV voor registratie in Sanitel.

Een quarantainestal biedt – in vergelijking met
een quarantainebedrijf – het voordeel dat er op
de quarantaine geen bijkomende merking uitgevoerd hoeft te worden en dat er geen afzonderlijk
register bijgehouden hoeft te worden. Bovendien
is het niet nodig om voor het transport van deze
stal naar het bedrijf een verplaatsingsdocument
op te maken en de verplaatsing te registreren in
Sanitel.

Uitzondering:
Voor houders van maximaal 3 gezelschapsvarkens
of maximaal 3 vleesvarkens is enkel een registratie
vereist. Deze houders dienen niet over een toelating te beschikken.
Verder hebben de varkenshouders de plicht om een
bedrijfsregister bij te houden (zie ommezijde).

Quarantainebedrijf versus quarantainestal

* beperkt aantal slachtvarkens - max. 20% capaciteit

Naast bovenvermelde bedrijfstypes bestaat ook het
type ‘gezelschapsbedrijf’ waar maximaal 3 gezelschapsvarkens aangehouden mogen worden.
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