DGI3: Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne
Omschrijving: Het percentage inspecties met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne die
als gunstig of gunstig met opmerking beoordeeld werden. Deze inspecties worden uitgevoerd in
verzamelcentra, voertuigen, varkensbedrijven, kalverbedrijven, handelaars, pluimveebedrijven,
broeierijen en spermacentra en embryoteams (rund, paard, varken, schapen en geiten).
Resultaten:
Jaar
Aantal inspecties m.b.t.
% gunstig en gunstig
Limiet
infrastructuur, inrichting
met opmerking
en hygiëne
2010
3.687
98,12%
Niet van toepassing
2009
3.255
98,63%
Niet van toepassing
2008
2.901
98,47%
Niet van toepassing
1
2007
2.303
98,20%
Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,27%. Ten
opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 0,16%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010
een afname van 0,52%.
Interpretatie: Deze indicator geeft aan in welke mate de operatoren voldoen aan de wettelijke
vereisten met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne. Een toename van deze indicator
verhoogt de kans op een verbetering van het dierenwelzijn en de dierengezondheid.
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie
Diersoort: Runderen, schapen, geiten, kalveren, varkens, pluimvee, paarden, konijnen, loopvogels,
herten, gekweekt wild
Categorie: Controle
Verantwoording van de keuze van de indicator: Een goede hygiëne en een geschikte
infrastructuur en inrichting zijn basisvoorwaarden voor het behouden of verbeteren van de
dierengezondheid.
Bijkomende informatie:
Het doel van deze inspecties is na te gaan of de dieren op een geschikte en hygiënische wijze
gehuisvest worden. Het betreft hier enkel controles uitgevoerd door het FAVV en geen controles in
het kader van een lastenboek.
Wettelijk kader:
1. Ministerieel besluit van 29/01/1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit
van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten
voor de epidemiologische bewaking van de runderen.
2. Koninklijk besluit van 23/01/1998 betreffende de bescherming van kalveren in
kalverhouderijen.
3. Koninklijk besluit van 01/03/2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden
gehouden dieren.
4. Koninklijk besluit van 09/07/1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer
en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en
verzamelcentra.
5. Verordening (eg) n° 1/2005 van de raad van 22/12/2004 betreffende de bescherming van
dieren tijdens het transport en de bijhorende transacties ter wijziging van de richtlijnen
64/432/eeg en 93/119/eg en de verordening (eg) n° 1255/97.
6. Ministerieel besluit van 27/06/2005 houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie
van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders.
7. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
in de voedselketen.
8. Ministerieel besluit van 20/07/1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het
koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van
pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren,
eendagskuikens en fokpluimvee, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1992.
9. Koninklijk besluit van 12/06/1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van
pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren,
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eendagskuikens en fokpluimvee.
10.Ministerieel besluit van 03/04/2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire
influenza.
11.Koninklijk besluit van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de
gezondheidskwalificatie van pluimvee.
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:
 Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
 Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
 Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
 Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
 Representatief voor de dierengezondheid
 Representatief voor de voedselketen
 Eenduidige formulering
 Duurzaam
Opmerkingen: Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin
een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in
functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk
gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het
opstellen van een proces-verbaal.
Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te
maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit
systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een
puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze
nieuwe evaluatiemethode is strenger. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles
toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische
hercontrole).
1
In 2007 werden geen inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne bij spermacentra en
embryoteams gerapporteerd.
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