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Bijlage 2 van het convenant betreffende het verantwoord gebruik van 
antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen de Federale Overheid en alle 

betrokken partners in de strijd tegen de antibioticumresistentie 

- 

Verbintenissen van de betrokken partijen 

 

Annexe 2 de la convention relative à l’usage responsable des antibiotiques 
chez les animaux, établie entre l’Autorité fédérale et tous les partenaires en 

vue de lutter contre la résistance aux antibiotiques 

- 

Engagements des parties concernées 

 

 

AB Register – Agrofront – AMCRA – ARSIA – Belbeef – Belpork – BFA – BVK – 
Codiplan – DGZ / MCC / VIVEE – MilkBE – Pharma.be – UPV / SAVAB-Flanders / 
VeDA – VEPEK / Belplume 
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AB Register vzw 
Koning Albert II-laan 35 bus 52 
1030 Brussel 

 
 
 

Bijlage 2: Verbintenissen van AB Register vzw voor Convenant AB 2021-2024 
 
 

AB Register vzw, opgericht vanuit Belpork vzw, Belplume vzw en IKM-Vlaanderen vzw en 
beheerder van het digitaal platform AB Register dat het antibioticagebruik in de dierlijke 
productie op grote schaal in kaart brengt en monitort, engageert zich tot: 

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

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

 
2) Verdere optimalisatie van de kwaliteit van de data in AB Register. 

 
3) Het verder optimaliseren en 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. 

 
4) Het verdere beheer en optimalisatie van een performante helpdesk voor de gebruikers van 

het AB Register. 
 

5) De verdere uitbouw van snelle en sterke communicatie-en rapporteringskanalen. 
 

6) Het verder aansturen op verandering van werkwijze en sensibilisering bij verschaffers 
en producenten in samenwerking met de kwaliteitsvzw’s, en het doelgericht aanpakken 
van de grootgebruikers in samenwerking met de kwaliteitsvzw’s. 

 
7) De uitwisseling van ervaringen en knowhow tussen de sectoren voor een meer 

verantwoord gebruik van antibiotica. 
 

8) Het verder transfereren van verzamelde data van AB Register naar Sanitel-Med, 
mits toestemming van de betrokkenen. 

 
9) Het streven naar een gemeenschappelijke databank met Sanitel-Med. 
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Bijlage 2 - AB Convenant 2021-2024 - Engagementen van Agrofront 
 

Deze specifieke engagementen moeten gezien worden naast de reeds beschreven 
verbintenissen vanuit de Raad van Bestuur van AMCRA (zie bijlage 2). 

Agrofront engageert zich voor het volgende punten, in het kader van het Convenant 
betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen de Federale 
Overheid en alle betrokken partners in de strijd tegen de antimicrobiële resistentie: 

- Blijvende betrokkenheid bij AMCRA, door middel van één mandaat in de Raad van Bestuur; 
- Financiële ondersteuning van AMCRA, afdeling “Communicatie en advies” en 

maximale medewerking aan het uitwerken van adviezen en het verspreiden van de 
informatie; 

- Het ter beschikking stellen van technische experten, consulenten en eventueel 
ervaringsdeskundigen in het kader van het uitwerken van adviezen en het verspreiden 
van informatie naar de landbouwers en de sector; 

 
- Financiering vanuit het Sanitair Fonds in overeenstemming met de regels en budgettaire 

limieten, voor de verdere ontwikkeling van de datacollectiesystemen AB Register of 
Bigame voor alle voedselproducerende diersoorten. Dit volgens de overeenkomsten 
gesloten in de conventie tussen het Sanitair Fonds, ABregister, Bigame en AMCRA en 
met een looptijd tot 31 december 2022, onder voorbehoud van het gunstig advies van 
de Raad van het Fonds; 

- Werken aan de verfijning en harmonisatie van deze datacollectiesystemen, in het 
bijzonder in een correcte data-input en in het faciliteren van het overleg tussen de 
beheerders van de verschillende datacollectiesystemen, dataverwerkers, dierenartsen en 
de sector; 

- Via communicatiecampagnes en vakpers het belang van de datacollectie en –analyse in 
het kader van een rationeel antibioticagebruik toelichten aan gebruikers en verschaffers; 

 
- Sensibiliseren - tot vervelens toe - met betrekking tot een verantwoord 

antibioticumgebruik en het terugdringen van antimicrobiële resistentie; 
- Communiceren en in co-operatie organiseren van opleidingen en informatiemomenten 

met betrekking tot een verantwoord antibioticumgebruik; 
- Deelname (zowel actief als in begeleidingscommissies) in onderzoeksprojecten en 

thematische netwerken met betrekking tot bioveiligheid, een doordacht 
diergezondheidsbeleid en een verminderd antibioticumgebruik, en aan de vertaling 
van onderzoeksresultaten en goede praktijken naar de landbouwers; 

 
- Verspreiding van de aandachtswaarden en actiewaarden, met voldoende omkadering 

ervan, en van de vastgelegde doelstellingen in het convenant, bijvoorbeeld via barometers; 
- In overleg met de kwaliteitsvzw’s initiatieven voor autoregulatie stimuleren, met 

respect voor de aandachtswaarden en actiewaarden die per sector en per 
diercategorie in nauw overleg zijn vooropgesteld; 

- Maximaal faciliteren van overleg tussen de kwaliteitsvzw’s en de overheid met 
betrekking tot aanpak van alarmbedrijven en -signalen in de betrokken sectoren.  
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Annexe 2 - AB Convenant 2021-2024 - Les engagements de l’Agrofront 
 

Ces engagements spécifiques sont complémentaires aux engagements concrets tenus par le 
Conseil d’Administration de l’AMCRA (voir l’annexe 2). 

L’Agrofront s’engage aux points suivants dans le cadre de la Convention relative à 
l’usage responsable des antibiotiques chez les animaux, établie entre l’Autorité fédérale 
et tous les partenaires en vue de lutter contre la résistance antimicrobienne : 

- Engagement continu à l’AMCRA, par mandat au sein Conseil d’Administration ; 
- Soutien financier du département « Communication et avis » et collaboration maximale 

à l’élaboration des avis et de la diffusion de l’information ; 
- Mettre à disposition des experts techniques, consultants et -au besoin- les 

éleveurs/experts expérimentés dans le cadre de l’élaboration des avis et la diffusion de 
l’information vers les éleveurs et le secteur ; 

- Financement émanant du Fonds sanitaire dans le respect des règles et limites 
budgétaires, dans le but d’assurer le développement continu d’AB Registre ou Bigame 
pour toutes les espèces productrices de denrées alimentaires. Ceci selon les accords 
conclus dans la convention entre le Fonds Sanitaire, AB Registre, Bigame et AMCRA et 
d'une durée jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve de l'avis favorable du Conseil du 
Fonds ; 

- Soutien du perfectionnement et de l’harmonisation des systèmes de collecte de données, 
particulièrement en ce qui concerne l’exactitude des données fournies et en la facilitation 
du dialogue entre les gestionnaires des systèmes concernés, les responsables du 
traitement des données, les vétérinaires et le secteur ; 

- Via des campagnes de communication dans la presse spécialisée, expliquer aux 
utilisateurs et aux fournisseurs l'intérêt de la collecte et de l'analyse de données dans le 
cadre d'une utilisation rationnelle des antibiotiques ; 

- Sensibiliser, encore et toujours, à l'importance d'une utilisation responsable 
des antibiotiques et à la réduction de la résistance antimicrobienne ; 

- Communiquer et organiser - en coopération - les formations et les échanges 
d’information concernant une utilisation responsable des antibiotiques ; 

- Participation (à la fois activement et passivement dans les commissions du suivi) dans les 
projets de recherche et les réseaux thématiques relatifs à la biosécurité, en matière de 
santé animale et à une utilisation réduite des antibiotiques, ainsi qu’a la traductions des 
résultats obtenus en bonnes pratiques auprès des éleveurs ; 

- Diffusion des valeurs d’attention, des valeurs d’action et les objectifs de réduction 
stratégiques de la présente convention, tout en fournissant un encadrement 
scientifique suffisant (par exemple par l’utilisations des baromètres) ; 

- Encourager des initiatives d'autorégulation en concertation avec les A.S.B.L. de qualité, 
tout en respectant les valeurs d’attention et les valeurs d’action par espèce et/ou 
catégorie qui sont établies en étroite concertation ; 

- Faciliter autant que possible le dialogue entre les A.S.B.L. de qualité et le gouvernement 
en ce qui concerne l’approche des « utilisateurs en zone d’alarme » et les signaux 
d’alarme dans les secteurs concernés.  
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Engagementen van AMCRA 
In onderstaande tekst worden de concrete verbintenissen beschreven die door AMCRA worden ingevuld1 in het 
kader van het Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen 
de Federale Overheid en alle betrokken partners in de strijd tegen de antibioticumresistentie. 
 

Visie 2024 actiepunt 1: Datacollectie en benchmarking van 
antibioticumgebruik voor alle dieren 

VERBINTENISSEN 
1. De verdere ontwikkeling van de datacollectie van het gebruik van antibiotica op bedrijfsniveau bij alle 

voedselproducerende dieren ondersteunen, met oog op het harmoniseren van de datacollectie. Hiertoe 
wordt via overlegvergaderingen advies gegeven over de werking van het Sanitel-Med systeem in functie van 
het verhogen van de datakwaliteit, alsmede over de compatibiliteit met derde systemen. 

2. De ontwikkeling van de datacollectie van het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren via de dierenarts 
ondersteunen. Dit systeem moet uiterlijk 2024 operationeel zijn.     

3. Wetenschappelijk onderbouwde voorstellen doen voor de data-analyse (te gebruiken paramaters) en de 
feedback naar de gebruikers van het systeem toe. Hierbij zal maximaal gestreefd worden naar inhoudelijke 
homogeniteit in rapportinhoud tussen derde systemen en Sanitel-Med.  

4. 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. 

5. 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. 

 

Visie 2024 actiepunt 2: Datacollectie en benchmarking voor alle 
dierenartsen 

VERBINTENISSEN 
1. De verdere ontwikkeling van de benchmarking van alle dierenartsen actief in de sectoren van 

voedselproducerende dieren ondersteunen.  
2. De ontwikkeling van de benchmarking van alle dierenartsen actief in de sector van niet-

voedselproducerende dieren (gezelschapsdieren, paarden, bijzondere dieren,…) ondersteunen.  
3. Wetenschappelijk onderbouwde voorstellen doen voor de data-analyse (te gebruiken paramaters) en de 

feedback naar de dierenartsen toe.  
4. Via opleiding, communicatie en sensibilisatie de inhoud van de benchmarkrapporten toelichten aan de 

dierenartsen en hen informeren over bestaande richtlijnen, alternatieven om het antibioticagebruik, waar 
nodig, te reduceren. 

5. Advies geven over de aanpak (door de overheid of een autocontrolerend orgaan) van dierenartsen die in 
de rode zone zitten (plan van aanpak opstellen, opleidingen volgen, …).  

 
 

Visie 2024 actiepunt 3: Individuele coaching voor aandachts- en 
grootgebruikers 

VERBINTENISSEN 
1. Advies geven over de begeleiding van aandachts- (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) om deze naar 

een verbeterde diergezondheid en een gereduceerd antibioticumgebruik te doen evolueren.  
2. Het gebruik van een bedrijfsgezondheidsplan en een plan van aanpak ondersteunen.   

                                                             
1 Binnen de budgettaire mogelijkheden 
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3. Meewerken aan de ontwikkeling van een coachingsysteem en aan de ondersteuning van dit systeem; 
samen met andere organisaties werken aan de opleiding van een team van gespecialiseerde coaches (in 
analogie met de ‘antibioticummanagementteams’ in ziekenhuizen) ter ondersteuning van de veehouders 
en dierenartsen.  

4. Blijvend dierenartsen en veehouders sensibiliseren op basis van onderzoeksresultaten over de link tussen 
bioveiligheid en antibioticumgebruik en over hoe verbeteringen in management en bioveiligheid kunnen 
zorgen voor een verminderd antibioticumgebruik. 

5. Opleidingen organiseren voor dierenartsen/veehouders en initiatieven nemen om de implementatie van 
het bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak op bedrijfsniveau te bevorderen. 

  
 
Visie 2024 actiepunt 4: Uitbreiding regelgeving met betrekking tot de “rode” 

antibiotica naar alle diersoorten 
VERBINTENISSEN 
1. De uitbreiding van de regelgeving met betrekking tot het restrictief gebruik van “rode antibiotica” naar 

alle diersoorten ondersteunen.  
2. De beschikbaarheid ondersteunen van “gele” antibiotica ook voor de ‘minor species’.  
3. Het prioritair gebruik ondersteunen van niet kritisch belangrijke antibiotica boven de ‘rode antibiotica’. 
4. Reviseren van het e-formularium: het e-formularium zal doorlopend geactualiseerd worden (nieuwe 

producten worden toegevoegd of niet meer vergunde producten weggehaald).  
5. Support gebruikers e-formularium: Contacten met de gebruikers van het formularium zullen onderhouden 

worden, enerzijds om informatie en advies te verstrekken vanuit AMCRA aan de gebruikers, anderzijds om 
eventuele knelpunten en onvolledigheden op te sporen en in overleg te remediëren. 

6. Het gebruik van het formularium promoten via opleidingen en sensibilisatie.  
 
 

Visie 2024 actiepunt 5: Gerichte controles op basis van de geleverde 
rapporten van antibioticumgebruik 

VERBINTENISSEN 
1. De inhoud van de benchmarkrapporten (voor veehouders en dierenartsen) toelichten aan de 

controlerende instanties van de overheid met als doel gerichte controles te kunnen uitvoeren op het vlak 
van kwantitatief en kwalitatief gebruik.   

 
Visie 2024 actiepunt 6: Voortgezette opleiding veehouders met 

betrekking tot diergeneesmiddelengebruik 
VERBINTENISSEN 
1. De opleiding van veehouders met betrekking tot diergeneesmiddelgebruik meehelpen te realiseren. Alle 

veehouders die een contract voor bedrijfsbegeleiding hebben en bijgevolg het recht om een voorraad van 
antibiotica op hun bedrijf te hebben, moeten verplicht een opleiding volgen met betrekking tot goed en 
voorzichtig gebruik van deze geneesmiddelen.  

2. In dezelfde opleiding aandacht aanbesteden aan de mogelijkheden van preventieve maatregelen die tot 
een reductie van het antibioticumgebruik kunnen leiden  

3. Meehelpen in de realisatie van deze opleiding, die om de 5 jaar hernieuwd moet worden (cfr. fytolicentie). 
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Visie 2024 actiepunt 7: Sensibilisatie en educatie blijven cruciaal 

VERBINTENISSEN 
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 georganiseerd in 
samenwerking met de communicatie- en sensibilisatiewerkgroep van BAPCOC. 

 
1. Gerichte adviezen schrijven om het antibioticumbeleid bij dieren in België te ondersteunen.  
2. Aanvullend en ondersteunend posters en brochures verspreiden via verschillende kanalen.  
3. Onderhouden van de AMCRA website met een overzicht van het meest recente nieuws, de nieuwste 

adviezen, belangrijke aankondigingen (roadshows/webinars, opleidingen, aanwezigheden op beurzen,…), 
enz.  

4. Voorzien van een sterke aanwezigheid op verschillende sociale mediaplatformen, zoals Facebook, Twitter 
en LinkedIn. Bovengenoemde activiteiten en publicaties van AMCRA worden ook via deze kanalen gedeeld.  

5. Maandelijkse nieuwsbrieven waarin de meest actuele thema’s en recent nieuws rond antibioticumgebruik 
en -resistentie bij dieren in binnen- en buitenland worden belicht. Ook aankondigingen voor webinars, 
studiedagen, congressen, … worden opgenomen. 

6. Op periodieke wijze contacten met de pers onderhouden door het uitzenden van persberichten bij de 
aankondiging van de nieuwe antibioticagebruikscijfers voor de diergeneeskunde (jaarlijks in juni) en tijdens 
de ‘Antibiotic Awareness Week’ (jaarlijks). Ook worden ad hoc vragen van de pers beantwoord.  

7. Deelname aan beurzen (voor dierenartsen en landbouwers)  
8. Organiseren van opleidingen voor veehouders en dierenartsen  
9. Opleidingspakketten uitwerken die kunnen aangewend worden voor landbouwscholen, hoge scholen, 

postacademische vormingen… Dit zal gebeuren in samenwerking met alle partners van AMCRA. 
10. 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.  

11. 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.  

12. Verspreiden van algemene vaccinatieadviezen en vaccinatieadviezen specifiek per voedselproducerende 
diersector naar veehouders en dierenartsen. 

13. Opvolgen, faciliteren en coördineren van de activiteiten in het kader van het antibioticaconvenant tussen 
de sectoren-Overheid betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector: 

a. Organiseren beheerscomité 
b. Organiseren van een jaarlijkse infodag om na te gaan in welke mate de doelstellingen zoals 

beschreven in het convenant worden gerealiseerd en waar eventuele bijsturing noodzakelijk is. 
c. Opstellen van een publiek rapport en van infographic 

14. Onderhouden en intensifiëren van contacten met (inter)nationale ‘zusterorganisaties’ (SDa en andere 
vergelijkbare organisaties, BAPCOC, …) om de evolutie op vlak van veterinair/humaan antibioticumgebruik 
en –resistentie te volgen. 
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Visie 2024 actiepunt 8: Focus op dierziektepreventie 
VERBINTENISSEN 
1. Ondersteunen van alle initiatieven die bioveiligheid en dierziektepreventie op de bedrijven verhogen. 
2. Promoten van deze thema’s via opleidingen en via artikelen in tijdschriften 
3. Promoten en ondersteunen van projecten rond bioveiligheid en dierziektepreventie 
4. Het stimuleren van het inzetten van het vaccinatieplan op het bedrijf.  
5. De bevoegde overheidsinstanties sensibiliseren over het belang van risicofactoren, zoals 

bezettingsdichtheid, speenleeftijd, minimale leeftijd voor transport,… en over het belang van gerichte 
controles.  

 
Visie 2024 actiepunt 9: De monitoring en rapportering van 

antibioticumresistentie wordt opgedreven 
VERBINTENISSEN 
1. Ondersteunen en promoten van de uitbreiding van de monitoring van antibioticumresistentie bij 

indicatorbacteriën naar niet-voedselproducerende diersoorten.  
2. Meewerken aan de ontwikkeling van een nationale monitoring van antibioticumresistentie bij pathogene 

bacteriën, afkomstig van voedselproducerende en niet- voedselproducerende dieren (harmonisatie van de 
uitvoering en interpretatie van antibacteriële gevoeligheidstesten en de harmonisatie van de manier van 
rapporteren van de resultaten) 

3. Meewerken aan een brede communicatie van de resultaten rond antibioticumresistentie om die 
resultaten beter bekendmaken aan de dierenarts en de veehouders 

4. Helpen aan de ontwikkeling van een netwerk van laboratoria die antibioticagevoeligheidstesten 
realiseren volgens een geharmoniseerde procedure. Bovenop dienen alle laboratoria die 
antibioticagevoeligheidstesten uitvoeren voor de diergeneeskunde een erkenning te hebben die jaarlijks 
wordt afgeleverd door een bevoegde overheid.   
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ARSIA 
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BELBEEF 
 
 

Verbintenissen Engagements Opertionele doelstellingen 
Objectifs operationels 

BelBeef, beheerder van de Belbeefstandaard, die van 
toepassing is in de Belgische rundvleessector, 
benadrukt dat de vleesveehouderij geen 
grootgebruiker van antibiotica is. Niettemin engageert 
BelBeef zich om de deelnemende vleesveehouders er 
toe te bewegen een optimaal gebruik van antibiotica 
toe te passen. 

Belbeef, gestionnaire du Standard Belbeef, qui est 
d'application dans le secteur de la viande bovine 
Belge, fait remarquer que l’utilisation d’antibiotiques 
est limitée dans l’élevage viandeux. Néanmoins, 
Belbeef s’engage à inciter les éleveurs de bovins 
viandeux participants à appliquer un usage optimal 
des antibiotiques. 

Reprise dans la nouvelle version du standard Belbeef. 
Opname in de nieuwe versie van de Belbeef Standaard. 

BelBeef heeft als doelstelling een systematische 
registratie van het antibioticagebruik via AB Register 
of Bigame bij de deelnemende vleesveehouders zijn 
leden vanaf 2021 te verwezenlijken, via de 
bedrijfsdierenarts als partner. 
Op basis daarvan zullen benchmarkrapporten 
opgesteld worden, die de vleesveehouder een beeld 
geven waar hij zich situeert tov zijn collega's. 

Belbeef a pour objectif d'atteindre à partir de 2021 un 
enregistrement systématique de l’utilisation des 
antibiotiques via AB Register ou Bigame par les 
éleveurs de bovins viandeux participants, via le 
vétérinaire d’exploitation comme partenaire. Sur 
cette base, des rapports de référence seront élaborés 
pour donner à l'éleveur de bovins viandeux une idée 
de sa situation par rapport à ses collègues. 

1) En 2021, l'enregistrement des AB via AB Register ou Bigame pour les bovins viandeux sera 
intégré dans le Standard Belbeef et suivra l'évolution légale pour les prochaines étapes. 
2) En l'ajoutant dans le cahier des charges ainsi que dans la check-liste correspondante, cela sera 
vérifié par les OCI lors des audits. 
3) Après une période de suivi d'au moins 1 an, des rapports de référence seront élaborés et mis 
à la disposition des participants. 
 
1) In 2021 zal de AB registratie bij vleesvee in AB Regster of Bigame in de Belbeef Standaard 
opgenomen worden, en zal de wettelijke evolutie van nabij opgevolgd worden wat betreft de 
volgende te nemen stappen. 
2) Door opname in het lastenboek en de bijhorende checkllijst zal hier bij elke audit op toegezien 
worden door de OCI's. 
3) Na een doorloopperiode van minimum 1 jaar zullen benchmarkrapporten opgemaakt worden 
en ter beschikking gesteld worden van de deelnemers. 

BelBeef zal aanbevelingen en adviezen omtrent een 
optimaal gebruik van antibiotica, en het vermijden van 
ziekte-insleep door verhoogde aandacht voor 
bioveiligeheid, publiceren en desgevallend opnemen in 
het lastenboek. 

Belbeef va publier et le cas échéant, intégrer dans le 
cahier des charges, des recommandations et des 
conseils pour un usage optimal des antibiotiques et 
pour éviter l'introduction de maladies en accordant 
une attention accrue à la biosécurité.  

Inclus dans la nouvelle version du Standard Belbeef, sur le site Internet, via des lettres 
d'informations, etc.  
Opname in de nieuwe versie van de Belbeef Standaard, op de website, via nieuwsbrieven edm. 
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Belpork vzw 
Koning Albert II-laan 35 bus 54  1030 Brussel 

T: 02 552 81 44  F: 02 552 81 30 
info@belpork.be 

CONVENANT AB 2021-2024 
Bijlage 2: Verbintenissen Overheid en betrokken partijen voor het 
behalen van de reductiedoelstellingen. 

 

 

Belpork, eigenaar en beheerder van kwaliteitssystemen voor vers varkensvlees, engageert zich tot: 
 

1. De verdere ontwikkeling van het AB Register in samenwerking met AB Register 
vzw als sectorinitiatief voor de verzameling van gegevens en rapportering van 
analyseresultaten over het antibioticagebruik in de varkensproductie. 

 
2. Het blijvend verder uitwerken van een gepersonaliseerde benchmark en analyse 

aan de varkensbedrijven die deelnemen aan het AB Register, in samenwerking 
met AB Register vzw. Dit als uitbreiding op het basisrapport dat door de bevoegde 
overheid ter beschikking wordt gesteld. 

 
3. Het stimuleren van een proactieve aanpak van de bedrijfsgezondheid onder de 

deelnemers door de opname van een bedrijfsgezondheidsplan. 
 

4. Het identificeren, doelgericht aanpakken en ondersteunen van grootgebruikers 
onder de deelnemers door mechanismen te ontwikkelen en implementeren in de 
kwaliteitswerking die de deelnemers stimuleren een verantwoord 
antibioticumgebruik op het bedrijf te realiseren. Daarbij zal extra aandacht 
worden gegeven aan de persisterende grootgebruikers. 

 
5. Het blijvend organiseren van de controle op het correct gebruik van het AB 

Register door de deelnemers aan de door Belpork vzw beheerde 
kwaliteitssystemen. 

 
6. Regelmatig overleg met de meest betrokken stakeholders in casu dierenartsen en 

landbouworganisaties in het kader van het antibioticumbeleid binnen de 
kwaliteitswerking. 

 
7. De opname van de nodige autoregulerende maatregelen in de kwaliteitssysteem 

die een bijdrage leveren aan de AMCRA 2024 doelstellingen. 
 

8. De opmaak van een sectorrapport met de geaggregeerde resultaten voor de 
deelnemers aan de kwaliteitssystemen beheerd door Belpork vzw als leidraad bij 
de opvolging, evaluatie en mogelijke bijsturing van het antibioticumbeleid binnen 
de kwaliteitswerking. 

 
Convenant AB 2020 – 2024 Bijlage 2 1/1     11/09/2020  

mailto:info@belpork.be
mailto:info@belpork.be
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BFA ENGAGEMENTEN 2021-2024 
 

1. 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; 

2. Jaarlijks een individuele terugkoppeling (benchmarking) naar de fabrikanten van met 
antibiotica gemedicineerde varkensvoeders voorzien (opgesplitst in enerzijds biggen < 20 kg 
en anderzijds de andere varkens), uitgedrukt in tonnages en actieve substantie; 

3. Het verder ondersteunen van het digitaal systeem van elektronische voorschriften voor 
gemedicineerde voeders zodat gegevens inzake gemedicineerde voeders digitaal beschikbaar 
zijn; 

4. In dialoog blijven gaan met de overheid voor het up-to-date houden van het bestaande 
Convenant Gemedicineerde Voeders om o.a. versleping op productieniveau tot een 
minimum te beperken; 

5. Stuwende rol van BFA binnen de kwaliteitssystemen om blijvende datacollectie en 
dataverwerking te realiseren; 

6. Vanaf mei 2019 een oproep naar de leden om geen colistine meer te gebruiken in 
gemedicineerde voeders ; 

7. Het opnemen van ‘Antibioticumreductie’ binnen het Duurzaamheidscharter van BFA met als 
reductiedoelstelling - 75% tegen eind 2024. 
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BVK - RATIONELE REDUCTIE ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ VLEESKALVEREN 

 
De Belgische vleeskalverhouderij engageert zich voor een rationele daling van het antibioticumgebruik door 
toepassing van volgende maatregelen : 
 
1. Per kalverhouder wordt een meetbare, haalbare antibioticumdoelstelling vastgelegd bij het bespreken van 

de benchmark rapporten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de 3 betrokken partijen nl. 
dierenarts, kalverhouder en technische begeleider integratie. 
De bespreking van de benchmarkrapporten gebeurt minstens één keer per jaar. De vierde periode voor de 
bespreking van de benchmarkrapporten “vleeskalveren” situeert zich in de periode november 2020 – 
februari 2021. 

 
2. Bedrijven waar zich een ‘rood’ benchmarkrapport voordoet, worden de eerstvolgende 3 rondes strak 

opgevolgd door de dierenarts en de technische begeleider : 
- Verplichte (her)doorlichting van de ventilatie; 
- Monitoring (door middel van data logger) van de evolutie van binnen- en buitentemperatuur, 

relatieve vochtigheid in de stal en de schadelijke gassen ten gevolge van een niet adequate ventilatie; 
- Verhogen van de bioveiligheid door meetbare verbetermaatregelen ‘op maat’; 
- Staalname met antibiogram bij inzet van de eerste antibioticakuur voor longaandoeningen. 

 
3. Het effect van orale antibioticumkuren wordt versterkt door volgende ondersteunende maatregelen : 

- aangepast rantsoen; 
- en voedingssupplementen. 

 
4. Bij verteringsproblemen worden eerst (voeder)technische maatregelen genomen, vooraleer de gevolgen 

van de verteringsproblemen diergeneeskundig worden behandeld. 
 
5. Een orale antibioticakuur wordt pas opgestart, indien er 3 dagen na elkaar minstens 4% nieuwe zieke 

kalveren zijn of indien er op 1 dag meer dan 10% zieke kalveren zijn. Kalverhouders worden er toe 
aangezet om deelkoppels te behandelen. 

 
6. Nog meer aandacht voor goede praktijk bij de aanmaak van een orale kuur : 

- nakijken correcte werking van de weegschalen; 
- respecteren van de voorgeschreven dosis; 
- wijzen op belang juist temperatuur tijdens toevoegen van de medicijnen; 
- aandacht voor onverenigbaarheden met bepaalde voedingssupplementen; 
- het dragen van mondmasker en handschoenen aanraden (bewustmaking van resistentie). 
De dierenarts benadrukt en preciseert de richtlijnen hierover in functie van het ingezette geneesmiddel. 

 
7. Opschalen van de bio-veiligheid op alle vleeskalverbedrijven door : 

- strikt reinigings- en ontsmettingsprotocol voor stallen en voederinstallatie : maatwerk met bindende 
afspraken. Naleven van de vastgelegde afspraken wordt gecontroleerd door de technische 
begeleiders en/of dierenarts; 

- regelmatig een wateronderzoek aan de bron en uit de drinktrog; 
- intensievere ongediertebestrijding : larven, vliegen, ratten- en muizenbestrijding. Extra aandacht 

hiervoor door dierenarts en technische begeleider, die de kalverhouder er attent op maken indien de 
ongediertebestrijding moet worden opgevoerd; 
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- daadwerkelijk gebruik van de bedrijfskleding en –schoeisel door de bezoekers (of wegwerpmateriaal); 
 
8. Strengere criteria bij de aankoop van nuchtere kalveren : alleen sterke kalveren van minimaal 14 dagen 

oud worden aangekocht. Dat vereist evenwel ook dat de wetgever de termijn van geboortemelding 
aanpast, zodat dag van melding = dag van geboorte. De actuele wetgeving werkt in de hand dat te jonge 
kalveren van hooguit 7 dagen (maar op papier 14 dagen oud) worden aangevoerd. 

 
9. De ontvangstcondities van jonge kalveren worden geoptimaliseerd door : 

- minimaal 3 dagen leegstand na reinigen en ontsmetten van het compartiment te respecteren; 
- volledig droge stallen die minimaal 12°C zijn bij ontvangst en waar deze minimale temperatuur 

gedurende 3 weken wordt bewaakt; 
- all-in all out per compartiment toe te passen. 

 
10. Kennis verwerven en delen binnen de branche door : 

- Alle technische begeleiders van de integraties volgen een traject van e-learning door middel van de 
modules en testen van Eveal : www.eveal.nu ; 

- Een specifieke werkgroep wordt ingesteld waar 3x per jaar de evolutie van het antibioticagebruik 
wordt bewaakt en bijgestuurd indien nodig. 

 
 

Voornoemde maatregelen zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg binnen de vleeskalverkolom. Het 
welslagen van dit actieplan en het realiseren van verdere daling van het antibioticagebruik, vereist de 
volgehouden inzet en engagement van alle actoren van de kolom. Maar mits deskundige samenwerken 
en concrete afspraken tussen kalverhouder, dierenarts en technische begeleider zal het beoogde 
resultaat van antibiticareductie volgen.  

http://www.eveal.nu/
http://www.eveal.nu/
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BVK - OPVOLGING – STAND VAN ZAKEN : 10 PUNTENPLAN RATIONELE 
REDUCTIE ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ VLEESKALVEREN 

 
 

Maatregel Stand van zaken 25/03/2020 Stand van zaken 29/06/2020 
1. Per kalverhouder wordt een meetbare, haalbare 
antibioticumdoelstelling vastgelegd bij het bespreken van de benchmark 
rapporten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de 3 
betrokken partijen nl. dierenarts, kalverhouder en technische begeleider 
integratie. 
De eerstvolgende periode voor de bespreking van de 
benchmarkrapporten “vleeskalveren” situeert zich in de periode mei-
september 2019. 

2de benchmarkrapport Sanitel-Med (juli 2019) is voor eind 
2019 besproken + schriftelijk verslag van gemaakt. 
3de benchmarkrapport Sanitel-Med is gepland voor april 
2020. Hiervoor zal een aangepaste BD100 berekening 
gebruikt worden. 
Benchmarkrapporten SGS per lot : doorlopend, elk 
kwartaal 

3de benchmarkrapport Sanitel-Med is beschikbaar gesteld op 
10/04/2020 : aangepaste berekening BD100 + over 2 jaar. 
Bespreking van dit rapport met 3 partijen : 
VILATCA : afgewerkt VANLOMMEL: tegen 1/8/2020 
VANDRIE : tegen 30/9/2020 Schriftelijk verslag van de 
bespreking beschikbaar op 
vleeskalverbedrijf. 

2. Bedrijven waar zich een ‘rood’ benchmarkrapport voordoet, worden de 
eerstvolgende 3 rondes strak opgevolgd door de dierenarts en technische 
begeleider : 
- Verplichte (her)doorlichting van de ventilatie; 
- Monitoring (door middel van data logger) van de evolutie van 

binnen- en buitentemperatuur, relatieve vochtigheid in de stal en 
de schadelijke gassen ten 
gevolge van een niet adequate ventilatie; 

VANDRIE : d.m.v. monitoring van CO2 , NH3 , temperatuur 
en luchtvochtigheid wordt er samen met de kalverhouder 
gezocht naar een optimale instelling van de verluchting. 
Voorbeeld is ter beschikking (vertrouwelijk). 
VANLOMMEL : 5 bedrijven hebben een ventilatie-audit 
gehad : verslag aanwezig op 
bedrijf. Datalogger is aangekocht en wordt op 

Afspraak BCV-Adviescomité 31/3/2020 : SGS focust in najaar op 
de bedrijven met ‘rood rapport’. 
SGS : verkennend vooronderzoek : to do 
VILATCA: Data logger is in gebruik genomen; bedrijven met 
‘rood’ 

- Verhogen van de bioveiligheid door meetbare 
verbetermaatregelen ‘op maat’; 

- Staalname met antibiogram bij inzet van de eerste 
antibioticakuur voor longaandoeningen. 

eerste bedrijf geplaatst. Protocols voor bio- veiligheid zijn 
aanwezig op bedrijf en te raadplegen op portaal. 
Ontsmettingsproducten zijn gratis beschikbaar gesteld. 
Staalnames gerapporteerd in verslag dierenarts en labo- 
uitslag in portaal. 
VILATCA : Staalnames met antibiogram; offertes voor 
aankoop datalogger in aanvraag; infonamiddag 
georganiseerd op 18/12/19 over ventilatie voor alle 
kalverhouders, dierenartsen 
en technische begeleiders van de integratie. 

benchmarkrapport krijgen voorrang bij monitoring. 
VANLOMMEL : 
-ventilatie-audit gepland in oktober 2020 voor 3 bijkomende 
bedrijven; 
-Meettoestel draait proef op een stal om inzicht te krijgen in 
de bekomen waardes; 
-staalnames met antibiogram gebeuren op stal. Materiaal 
varieert naargelang beschikbaar. 
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3. Het effect van orale antibioticumkuren wordt versterkt door volgende 
ondersteunende maatregelen : 
- aangepast rantsoen; 
- en voedingssupplementen. 

VANDRIE : wordt toegepast VANLOMMEL : 
Aanpassing rantsoen en eventueel 
voedingssupplement wordt genoteerd in verslag 
dierenarts en raadpleegbaar op portaal 
VILATCA : aangepast rantsoen bij orale 
antibioticakuur; gebruik van 
voedingssupplementen en stro indien 
aangewezen 

continuering maatregelen 

4. Bij verteringsproblemen worden eerst (voeder)technische 
maatregelen genomen, vooraleer de gevolgen van de 
verteringsproblemen diergeneeskundig worden behandeld. 

VANDRIE : wordt toegepast 
VANLOMMEL : voedertechnische maatregelen raadpleegbaar 
op portaal en indien van toepassing in verslag dierenarts 

VANDRIE : voedertechnische maatregelen worden vastgelegd 
op document “rondeverloop “ en is beschikbaar op 
kalverhouderij. 
VILATCA : continuering 
maatregelen 

 VILATCA : toepassen voeder technische maatregelen 
zoals dieet en/of stro vooraleer antibiotica wordt 
opgestart 

 

5. Een orale antibioticakuur wordt pas opgestart, indien er 3 dagen na 
elkaar minstens 4% nieuwe zieke kalveren zijn of indien er op 1 dag 
meer dan 10% zieke kalveren zijn. Kalverhouders worden er toe 
aangezet om deelkoppels te behandelen. 

VANLOMMEL : wordt zo opgevolgd door dierenarts en 
staat in diens verslag. Algemene orale medicatie alleen na 
duidelijk ziektebeeld bij controle van de kalveren. 
VILATCA : alleen afwijken van deze regel op 
advies van de dierenarts, na acute uitbraak of na analyse 

VILATCA: continuering maatregelen Frequenter 
beproevingsrapport- diagnostiek door DGZ laten uitvoeren 

6.Nog meer aandacht voor goede praktijk voor aanmaak van een orale 
kuur : 
- nakijken correcte werking van de weegschalen; 
- respecteren van de voorgeschreven dosis; 
- wijzen op belang juist temperatuur tijdens toevoegen van de 

medicijnen; 
- aandacht voor onverenigbaarheden met bepaalde 

voedingssupplementen; 
- het dragen van mondmasker en handschoenen aanraden 

(bewustmaking van resistentie). 
De dierenarts benadrukt en preciseert de richtlijnen 
hierover in functie van het ingezette geneesmiddel. 

VANDRIE : eigen schriftelijk protocol met adviezen en 
richtlijnen. Beschikbaar op elk kalverbedrijf. 
VANLOMMEL : Protocol aanwezig in portaal en wordt ook 
uitgelegd in verslag dierenarts VILATCA : Protocol nog in 
opmaak; doseringen worden standaard meegegeven bij 
levering, noteren verbruik in Managementprogramma 

VILATCA : Protocol is opgemaakt 

7. Opschalen van de bio-veiligheid op alle 
vleeskalverbedrijven door : 
- strikt reinigings- en ontsmettingsprotocol voor stallen 

en voederinstallatie : maatwerk met bindende 

VANDRIE : wordt toegepast 
VANLOMMEL : wordt allemaal opgevolgd met protocols 
aanwezig in portaal kalverhouder. 

continuering maatregelen 
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afspraken. Naleven van de vastgelegde afspraken wordt gecontroleerd 
door de technische begeleiders en/of dierenarts; 

- regelmatig een wateronderzoek aan de bron en uit de drinktrog; 
- intensievere ongediertebestrijding : larven, vliegen, schurft, ratten- 

en muizenbestrijding. Aandacht hiervoor door dierenarts en 
technische begeleider, die de kalverhouder er attent op maken 
indien de ongediertebestrijding moet worden opgevoerd; 

- daadwerkelijk gebruik van de bedrijfskleding en – 
schoeisel door de bezoekers (of wegwerpmateriaal); 

VILATCA : ontsmettingsmiddelen worden ter beschikking 
gesteld; het gebruik ervan wordt gecontroleerd. 
Sensibilisering ongedierte bestrijding. 
Plan opgemaakt om bedrijfskledij en schoeisel ter 
beschikking te stellen. 
Sensibilisering gebruik bedrijfskledij voor alle bezoekers. 
Hygiënevoorschriften aan de inkomdeur van de stal, met 
contactgegevens van de verantwoordelijke 

 

8. Strengere criteria bij de aankoop van nuchtere kalveren 
: alleen sterke kalveren van minimaal 14 dagen oud worden 
aangekocht. Dat vereist evenwel ook dat de wetgever de termijn van 
geboortemelding aanpast, zodat dag van melding = dag van geboorte. 
De actuele wetgeving werkt in de hand dat te jonge kalveren van 
hooguit 7 dagen (maar op papier 14 dagen oud) worden aangevoerd. 

Vanuit BVK hebben we bij alle relevante stakeholders om 
steun gevraagd : AMCRA, FAVV, landbouworganisaties, 
Minister Weyts, enz. Voorlopig zonder succes. In het 
ontwerpKB blijft 7 dagen tijd voor een geboortemelding 
behouden en de periode van stilstand na geboorte ook max. 
7 dagen. Wetgeving is door FAVV voorlopig ‘on hold’ gezet 
tot voorjaar 
2021. 

N.a.v. de bespreking reductieplan 2021-2024 nogmaals 
aandringen op de juiste eisen in het nieuwe KB zodat de nuka’s 
werkelijk min. 14 dagen is. 

 
Nog te beslissen 30/6/2020 : 
uitsluitend aankoop ‘IPI vrij door virologisch onderzoek’ 

9. De ontvangstcondities van jonge kalveren worden geoptimaliseerd 
door : 
- minimaal 3 dagen leegstand na reinigen en ontsmetten 

van het compartiment te respecteren; 

VANDRIE : voorbije winter is extra aandacht besteed aan 
verwarming. Vandrie betaalt een stookvergoeding aan de 
kalverhouders om dit 
te ondersteunen. 

VILATCA : continuering maatregelen 

- volledig droge stallen die minimaal 12°C zijn bij ontvangst 
en waar deze minimale temperatuur gedurende 3 weken 
wordt bewaakt; 

- all-in all out per compartiment toe te passen. 

VANLOMMEL : wordt nageleefd met protocol op portaal 
kalverhouder. 
VILATCA : All in all out principe wordt toegepast 
Aandacht voor leegstand en droge stallen 

 

10. Kennis verwerven en delen binnen de branche door : 
- Alle technische begeleiders van de integraties volgen een traject van 

e-learning door middel van de modules en testen van Eveal : 
www.eveal.nu ; 

- Een specifieke werkgroep (annex aan het BCV- Adviescomité) 
wordt ingesteld waar 3x per jaar de evolutie van het 
antibioticagebruik wordt bewaakt en bijgestuurd indien nodig. 

BVK : Sinds midden 2019 vervoegen Bart Govaerts en 
Rudy Van Looy de vergaderingen van het BCV-
Adviescomité, specifiek voor het agendapunt ‘rationeel 
antibioticagebruik’ dat op elke vergadering van het BCV-
Adviescomité wordt geagendeerd. 
VANDRIE : e-learning traject is opgestart 
VANLOMMEL : organisatie info-sessie i.s.m. AMCRA 
op 29/11/19 
VILATCA : Organisatie studiedag 18/12/19 AB reductie i.s.m. 
AMCRA. Eveal voor technische 
begeleiders 

Bespreking en deelname aan BCV- Adviescomité : ongoing 
 

VILATCA : e-learning traject is opgestart 
VANLOMMEL : lessen e-veal gevolgd door de dierenartsen en 
certificaten beschikbaar 

 

http://www.eveal.nu/
http://www.eveal.nu/
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Codiplan  
 

 
 
 

Verbintenis Engagements Operationele doelstellingen
Objectifs operationels

Het blijvend motiveren van de veehouders die 
zich laten certificeren voor de sectorgids om een 
optimaal gebruik van antibiotica toe te passen;

Continuer à motiver les éleveurs certifiés pour le 
guide sectoriel à appliquer un usage optimal des 
antibiotiques ;

Proposition reprise dans la partie générale du guide sectoriel G-040, production 
primaire animale module C.

Voorstellen opnemen in de sectorgids primaire dierlijke productie, G-040 module C

Het toezicht op de controle van de correcte, 
systematische registratie van het 
antibioticagebruik in de daartoe bestemde 
databank(en) door de veehouders die zich laten 
certificeren voor de sectorgids, voor de 
diersoorten waar dit wettelijk geregeld is. 

La surveillance sur le contrôle de 
l’enregistrement systématique et correct par les 
éleveurs certifiés pour le guide sectoriel de 
l’usage d’antibiotiques dans la(les) base(s) de 
données destinée(s) à cet effet, pour les espèces 
animales pour lesquelles c'est légalement 
réglementé. 

Avec le lancement de la check-list numérique qui reprend tous les points du G-040 
module C, obligatoire à utiliser par les OCI à partir du 1/1/2021, cela est verifié et 
enregistré lors de chaque audit par les OCI.

Door de lancering van de digitale checklijst die alle punten van de G040 module C 
omvat, verplicht te gebruiken door de OCI's vanaf 1/1/2021, wordt hier bij elke audit op 
toegezien door de OCI's en geregistreerd.  

Aanbevelingen en nieuwe adviezen en inzichten 
omtrent een optimaal gebruik van antibiotica, en 
vermijden van ziekteinsleep door aandacht voor 
de bioveilighheid, zullen op korte termijn in de 
sectorgids G040 module C  opgenomen worden. 

Des recommandations et des nouveaux avis et 
des aperçus pour un usage optimal des 
antibiotiques et pour éviter l'apparition de 
maladies en mettant l'accent sur la biosécurité 
seront inclus dans le guide sectoriel G040 
module C à court terme.

Recommandations pour l'usage des antibiotiques et pour éviter l'introduction de 
maladies en accordant une attention accrue à la biosécurité et aux mesures 
préventives, présentes dans la partie générale du guide sectoriel G-040, production 
primaire animale. 

Aanbevelingen betreffende het gebruik van antibiotica en het vermijden van ziekte-
insleep door verhoogde aandacht voor bioveiligheid en preventieve maatregelen, zal 
opgenomen worden in het algemeen gedeelte van de sectorgids G-040 module C, 
primaire dierlijke productie. 
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DGZ – MCC – VIVEE: Acties 2021 - 2024 

• Meerjarenbeleidsplan DGZ/MCC: de dierengezondheidszorg vorm geven en verder 
richten op preventie 

• Verderzetting bestrijdingsprogramma’s en monitoring 
• Partner ROADMAP en andere projecten 
• Deelname webinars , congressen en vergaderingen o.m. van AMCRA 

 
• Visie 2024 actiepunt 1: datacollectie en benchmarking van het antibioticagebruik voor 

alle dieren en actiepunt 2: datacollectie en benchmarking voor alle dierenartsen 
• Bijdragen tot inzicht en sensibilisering via data (DjustConnect): in samenwerking met 

partners zoals Belpork, AB Register, BCZ … 
 
• Visie 2024 actiepunt 3: Individuele coaching voor aandacht- en grootgebruikers 

• Inzetten DGZ dierenartsen bij coaching van bedrijven in ‘gele’ en ‘rode’ zone, via 
samenwerking met lastenboeken en overheid 

• Procedure 020 MCC: Begeleiden en opvolging van melkveebedrijven met 
antibioticaresiduen in de tankmelk 

 
• Visie 2024 actiepunt 7: Sensibilisatie en educatie en actiepunt 8: Focus op 

dierziektepreventie 
• Bedrijfsgezondheidsplan applicatie DGZ/ARSIA: verdere distributie en begeleiding 

eindgebruikers bij het gebruik van de app en verdere ontwikkeling 
• Verderzetting publieke voordrachten 
• Medewerking aan verschillende projecten 
• Communicatie: focus op dierziektepreventie in nieuwsbrieven, artikels, voordrachten, op 

beurzen, 
… 

 

• Visie 2024 actiepunt 9: Monitoring en rapportering antibioticumresistentie DGZ-MCC 
• Uitvoeren gevoeligheidstesten en publicatie overzichten 
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MilkBE  
Bijlage 2: Verbintenissen betrokken partijen voor het behalen van de reductiedoelstellingen. 
 

MilkBE, eigenaar en beheerder van het IKM/QFL/QMK-lastenboek, benadrukt dat de 
melkveehouderij geen grootgebruiker van antibiotica is. Niettemin engageert MilkBE 
zich:  

1. haar leden ertoe te bewegen een optimaal gebruik van antibiotica toe te passen;  

2. de systematische registratie van het antibioticagebruik via AB-register of Bigame 
bij haar leden verder te zetten, via de bedrijfsdierenarts als partner;  

3. de jaarlijkse sector benchmarkrapporten, opgesteld door AMCRA, als leidraad te 
gebruiken in haar beleid rond antibioticagebruik;  

4. haar leden aan te sporen lessen te trekken uit de AMCRA benchmarkrapporten op 
bedrijfsniveau;  

5. aanbevelingen en adviezen omtrent een optimaal gebruik van antibiotica op te 
nemen in het IKM/QFL/QMK lastenboek;  

6. mechanismen te ontwikkelen die de melkveehouders zullen aanmoedigen om een 
optimaal gebruik van antibiotica op hun bedrijf te realiseren;  

 

MilkBE asbl • Kolonel Begaultlaan 1A Bus 11, 3012 Leuven • +32(0)16 30 07 70 
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VOORSTEL VAN ACTIES OP TE NEMEN IN BIJLAGE 2 VAN HET AB-CONVENANT 
2021-2024 
 

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

• Het leveren van een jaarlijkse bijdrage aan de financiering van de afdeling ‘advies en 
communicatie’ van AMCRA. 

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

• Afspreken met betrokken overheden om te bekijken welke mogelijkheden er zijn, zoals de 
directe communicatie naar de professionele houders van dieren er zijn om het gebruik van 
alternatieve geneesmiddelen, bijvoorbeeld vaccins, te bevorderen 

• Informeren van de dierenarts en eindgebruiker:  

o 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).  

o 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.  

• Oproepen van de leden om AMCRA roadshow programma’s in te lassen of te sponsoren in 
wetenschappelijke uiteenzettingen die worden georganiseerd voor dierenartsen 

• Een ‘sensibilisatiecampagne’ opzetten, waarop de andere partners ondersteunende 
campagnes kunnen enten.  

• 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. 

• Ter beschikking stellen 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 

• Deelname aan Europese programma’s voor monitoring van antibioticaresistentie (Resapath, 
Vetpath, EASSA).  

pharma.be vzw | asbl 
Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (A.V.G.I.) | Association générale de l’industrie du médicament 
(A.G.I.M.) 
Terhulpsesteenweg 166 Chaussée de La Hulpe | Brussel 1170 Bruxelles  
info@pharma.be | www.pharma.be | tel 02 661 91 11 | fax 02 661 91 99 
BTW - TVA BE 0407.622.902 | Ondernemingsnummer - Numéro d’entreprise 0407.622.902 | RPR Brussel 
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UPV – SAVAB-Flanders - VeDa 
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Actieplan antibioticareductie pluimvee 

De pluimveesector heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het antibioticagebruik binnen de sector 
te verminderen. Het verlagen van het antibioticagebruik is geen doel op zich maar is wel belangrijk 
om de het risico op antimicrobiële resistentie te verminderen. De afgelopen jaren is vooral gewerkt 
aan een correcte registratie van het antibioticagebruik via AB-register en het opstellen van 
Benchmarkrapporten. Dit alles heeft geresulteerd in een meer oordeelkundig gebruik van antibiotica, 
wat ter toe heeft bijgedragen dat het totale antibioticagebruik over alle diersoorten is gedaald met 
40,3% en stilaan wordt merkbaar dat het ook de goede kant uitgaat met de antimicrobiële resistentie. 
Vanuit AMCRA werden voor de periode 2020 -2024 nieuwe ambitieuze doelen naar voor geschoven, 
waarbij alle sectoren wordt gevraagd om deze doelstellingen mee te onderschrijven. Alle actoren 
binnen de pluimveekolom zijn zich bewust van het belang om het antibioticagebruik verder terug te 
dringen, binnen een haalbaar kader en hebben daartoe binnen VEPEK een aantal werkpunten 
gedefinieerd.  

De pluimveekolom engageert zich om de komende jaren verder te werken aan de reductie van het 
antibioticagebruik en heeft daartoe een 10-punten actieplan uitgewerkt:  

1. Betere informatiedoorstroming doorheen de keten 
Door een betere informatiedoorstroming doorheen de keten moet het mogelijk zijn om het 
antibioticagebruik verder te verminderen. Door meer kennis van wat er in de voorgaande 
schakel gebeurt, kan een pluimveehouder samen met de broeier en bedrijfsdierenarts, met 
voorkennis, bvb via het aanpassen van het stalklimaat, anticiperen op mogelijke te 
verwachten problemen bij de opzet van eendagskuikens.  
Verder is het belangrijk dat de correctheid van de data nog beter gewaarborgd wordt. Binnen 
het lastenboek Belplume is er een 1 op 1 relatie ingeschreven tussen de pluimveebedrijf en 
dierenartsenpraktijk. Dat zorgt ervoor dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het 
voorschrijven van de antibiotica. De bedoeling is om dit nog strikter te gaan opvolgen. Daartoe 
wordt ook een nieuw lastenboek binnen Belplume voor de erkende GVP-dierenartsen 
ontwikkeld. 
 

2. Aandacht voor het verminderen van de antibioticaresistentie 
Het verminderen van de antibioticaresistentie is de belangrijkste reden om het 
antibioticagebruik te reduceren. Er wordt dan ook gesproken over het oordeelkundig gebruik 
van antibiotica en daartoe zijn ondertussen reeds heel wat stappen gezet. De komende 
periode zal meer ingezet worden op de doeltreffendheid van de ingezette antibiotica. 
Belangrijk daarbij is een correcte toepassing van de medicatie ( toedieningswijze, dosis, op te 
lossen product in water,…), maar ook het belang van de kwaliteit van het water en het 
drinkwatersysteem zal ook meer in het licht gesteld worden.  
 

3. Extra aandacht voor de opstart van de ronde 
Een goede opstart van de nieuwe ronde kan zorgen voor een lager antibioticagebruik. De 
opvang van de eendagskuikens dient dan ook de nodige aandacht te hebben. Dit start bij een 
goed gereinigde en ontsmette stal en het voorbereiden van de stal voor de opzet ( klimaat, 
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strooisel,…). Voor de broeier is bijvoorbeeld de terugkoppeling van informatie door de 
pluimveehouder over de uitval en eventuele problemen met de opstart gedurende de eerste 
levensweek van de eendagskuikens van belang om zijn broeierij-activiteit verder te 
optimaliseren en ook voor de voorschakel, zijnde de vermeerderingssector, kan er zijn 
voordeel mee doen. 
 

4. Extra aandacht voor darmgezondheid 
Een goede darmgezondheid is de sleutel voor een succesvolle opgroei van de braadkip. Door 
de snelle groei en de hoge voederopname van de kuikens worden hoge eisen gesteld aan het 
veevoeder en is het belangrijk dat de overgang naar de verschillende voederfasen zeer 
geleidelijk gebeuren. Een goede darmflora speelt een cruciale rol en de ervaring leert dat het 
snel fout kan gaan wanneer het evenwicht in de darm verstoord wordt.  
Bovendien liggen heel wat ziektekiemen op de loer die, wanneer de weerstand van de dieren 
onder druk komt, gemakkelijk kunnen toeslaan. Het is dan ook belangrijk om mogelijke 
problemen snel te detecteren. Daartoe zullen er dan ook tools worden onderzocht die hierbij 
een extra hulp kunnen bieden zodat snel en gepast, via onder andere 
managementmaatregelen, kan worden ingegrepen. Alle betrokken actoren (pluimveehouder, 
dierenarts en voederleverancier) zullen hierbij betrokken worden 
 

5. Uniforme slachtrapporten voor vleeskippen 
Een slachtrapport geeft waardevolle informatie voor de pluimveehouder en zijn 
bedrijfsdierenarts over de ziekteproblematiek die op het bedrijf en binnen het afgeleverde 
koppel, aanwezig is. Dit rapport, dat het liefst digitaal wordt bezorgd, dient op elk 
pluimveebedrijf aanwezig te zijn. Op basis daarvan kan de bedrijfsstrategie aangepast worden. 
 

6. Invoering kuikenpaspoort 
De invoering van een kuikenpaspoort zal de transparantie vanuit de broeierijen nog verder 
verhogen. Met het paspoort zal de pluimveehouder meer informatie ontvangen over de 
voorgeschiedenis van de geleverde kuikens. Dat zal hem in staat stellen om de opvang van de 
kuikens nog beter te optimaliseren. Naast de herkomstgegevens  vanwege de vermeerderaar 
( leeftijd moederdieren, ras, uitgevoerde entingen,..) waarvan de eendagskuikens afkomstig 
zijn, zal dit ook de uitvalgegevens van de vorige leveringen bevatten. Voorwaarde is wel dat 
de pluimveehouder de gegevens die hiervoor nodig zijn ook terugkoppelt met de broeierij. 
 

7. Bedrijfsactieplan voor de probleemgebruikers: 
De pluimveebedrijven waarbij het Benchmarkrapport van Belplume aangeeft dat zij een 
antibioticagebruik hebben dat boven de actiewaarde ligt, dienen samen met hun 
bedrijfsdierenarts een bedrijfsactieplan op te maken waarin concrete maatregelen worden 
opgenomen om het antibioticagebruik te verminderen. Dit bedrijfsactieplan zal ter 
kennisgeving ook mee worden ondertekend door de broeier/opfokorganisatie en het 
veevoederbedrijf. Dit bedrijfsactieplan zal zesmaandelijks worden opgevolgd en indien dit 
geen verdere verbetering geeft zal een onafhankelijke partij ( AB-coach) worden ingeschakeld, 
die extra dynamiek aan het reductieproces moet geven. 
 

8. Opvolgingsplan voor aandachtgebruikers 
Pluimveebedrijven die een Benchmarkrapport van Belplume ontvangen dat aangeeft dat zij 
een antibioticagebruik hebben dat tussen de aandachtswaarde en de actiewaarde ligt zullen 
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gevraagd worden om, samen met de bedrijfsdierenarts, een opvolgingsplan op te maken. De 
aandacht gaat hierbij vooral naar de bedrijven met een verbruik dat dicht tegen de 
actiewaarde ligt en de bedrijven die minder goed scoren ten opzichte van het vorige rapport.   
 

9. Inschakelen van een AB-coach 
Specifiek voor pluimveebedrijven die een antibioticagebruik hebben boven de actiewaarde en 
er niet in slagen om een betere score te bereiken is extra hulp nodig om het bedrijf op de 
goede sporen te krijgen. Het kan gebeuren dat, ondanks dat de pluimveehouder en 
bedrijfsdierenarts gemotiveerd zijn, er andere problemen zijn die maar niet opgelost geraken. 
Met andere woorden is er dan wellicht nood aan een derde onafhankelijke en 
onbevooroordeelde partij die helpt om het gesprek op gang te brengen, het gesprek 
modereert en desgevallend een andere partij/specialist inschakelt om toch vooruitgang te 
boeken. Het gaat dus met andere woorden over een ‘AB-coach’ die in beeld komt voor de 
probleembedrijven waar geen beterschap merkbaar is. De AB-coach kan los daarvan ook op 
vraag van de pluimveehouder/bedrijfsdierenarts ingeschakeld worden en het is belangrijk dat 
de driehoek pluimveehouder, bedrijfsdierenarts en AB-coach goed met elkaar blijven 
communiceren.  
 

10. Informatiedeling over correct antibioticagebruik 
Het is de bedoeling om de komende jaren nog meer in te zetten op het correct gebruik van 
antibiotica. In het verleden werd vooral ingezet op het verminderen van de overmatige 
consumptie en dit heeft geresulteerd in een substantiële daling van het gebruik van 
antibiotica. De verdere reductie van het antibioticagebruik zal niet eenvoudig zijn, gezien het 
‘laaghangend fruit’ reeds geplukt is. Het delen van ervaringen en tips via vergaderingen die 
onder andere georganiseerd zullen worden door Belplume en artikels in diverse 
gespecialiseerde pers zullen helpen om iedereen die binnen de sector actief is te overtuigen 
dat antibiotica alleen ingezet dienen te worden als het echt moet.  

  

 


	Bijlage 2: Verbintenissen van AB Register vzw voor Convenant AB 2021-2024
	Bijlage 2: Verbintenissen van AB Register vzw voor Convenant AB 2021-2024
	Bijlage 2 - AB Convenant 2021-2024 - Engagementen van Agrofront
	Bijlage 2 - AB Convenant 2021-2024 - Engagementen van Agrofront
	Agrofront engageert zich voor het volgende punten, in het kader van het Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen de Federale Overheid en alle betrokken partners in de strijd tegen de antimicrobiële re...
	Agrofront engageert zich voor het volgende punten, in het kader van het Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren, vastgelegd tussen de Federale Overheid en alle betrokken partners in de strijd tegen de antimicrobiële re...

	Annexe 2 - AB Convenant 2021-2024 - Les engagements de l’Agrofront
	Annexe 2 - AB Convenant 2021-2024 - Les engagements de l’Agrofront
	L’Agrofront s’engage aux points suivants dans le cadre de la Convention relative à l’usage responsable des antibiotiques chez les animaux, établie entre l’Autorité fédérale et tous les partenaires en vue de lutter contre la résistance antimicrobienne :
	L’Agrofront s’engage aux points suivants dans le cadre de la Convention relative à l’usage responsable des antibiotiques chez les animaux, établie entre l’Autorité fédérale et tous les partenaires en vue de lutter contre la résistance antimicrobienne :

	• Meerjarenbeleidsplan DGZ/MCC: de dierengezondheidszorg vorm geven en verder richten op preventie
	• Meerjarenbeleidsplan DGZ/MCC: de dierengezondheidszorg vorm geven en verder richten op preventie
	• Visie 2024 actiepunt 1: datacollectie en benchmarking van het antibioticagebruik voor alle dieren en actiepunt 2: datacollectie en benchmarking voor alle dierenartsen
	• Visie 2024 actiepunt 1: datacollectie en benchmarking van het antibioticagebruik voor alle dieren en actiepunt 2: datacollectie en benchmarking voor alle dierenartsen
	• Visie 2024 actiepunt 3: Individuele coaching voor aandacht- en grootgebruikers
	• Visie 2024 actiepunt 3: Individuele coaching voor aandacht- en grootgebruikers
	• Visie 2024 actiepunt 7: Sensibilisatie en educatie en actiepunt 8: Focus op
	• Visie 2024 actiepunt 7: Sensibilisatie en educatie en actiepunt 8: Focus op
	• Visie 2024 actiepunt 9: Monitoring en rapportering antibioticumresistentie DGZ-MCC
	• Visie 2024 actiepunt 9: Monitoring en rapportering antibioticumresistentie DGZ-MCC

