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Dagorde
1. Praktische modaliteiten AB registratie
2. Werkwijze financiering AB Register
3. Aanpassing Lastenboek en checklijst
Deze punten worden behandeld in 12
vragen.
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1. Wanneer wordt Sanitel-Med actief?
Sanitel-Med is sinds 3 mei 2016 online. Voor verdere
info zie op
http://www.fagg.be/nl/SANITEL-MED
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2. Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van
Sanitel-Med?
Nee
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3. Is het KB rond antibioticaregistratie al
gepubliceerd?
Nee.
Dat zou nog in 2016 gepubliceerd worden. De
publicatie van het KB is geen noodzaak om met
Sanitel-Med te werken, dat is reeds beschikbaar.
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4. Wanneer zal de toegang tot AB-register ontzegd
worden?
• Op 17.5.2016 zal Belpork de toegang tot AB
register blokkeren, voor die varkenshouders die
aangegeven hebben met Sanitel-Med te zullen
werken.
• Alle leveringen van AB die gebeuren na het
ontzeggen van de toegang tot AB register, moeten
ingebracht worden in Sanitel-Med, zodat er finaal
geen onderbreking is in de registraties. De
verschaffer heeft hiertoe de tijd tot maximaal 15
dagen na het kwartaal (voor het tweede kwartaal
is dat dus 15 juli.
• Hierop moet gecontroleerd worden tijdens de
audits bij de varkenshouders in het kader van het
7
CodiplanPLUS Varken lastenboek.

5. Wordt de bijdrage voor het gebruik van
AB-Register voor 3 jaar of jaarlijks geïnd?
• Jaarlijks
• Wie al geregistreerd was voor AB Register op
29.04.2016, zal via de massa-facturatie via
Codiplan gefactureerd worden.
• Wie na 29.04.2016 geregistreerd is, zal in de loop
van januari 2017 gefactureerd worden door
Codiplan.

8

6. Moeten OCI's nieuwe CDP+V deelnemers melden dat
er kosten verbonden zijn aan het gebruik van AB
register?
• Ja.
• Toetreders moeten meteen ook aangeven of ze al
dan niet met AB Register dan wel met Sanitel-Med
zullen werken.
• Voor nieuwe bedrijven die voor AB Register kiezen,
moet een log-in aangevraagd worden via Codiplan,
vóór het uitvoeren van de initiële audit.
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7. Wie zal de facturatie voor AB register doen?
• De eerste facturatie van alle varkenshouders die
op 29.4.2016 een actieve CDP+V registratie
hadden in de Codiplandatabank, geen Certus of
Colruyt volgen, en niet aan Codiplan laten weten
hebben dat ze ofwel geen varkens meer houden,
ofwel met Sanitel-Med zullen werken, zullen door
Codiplan gefactureerd worden.
• De varkenshouders die nadien aansluiten zullen
telkens in de maand januari van het volgende jaar
gefactureerd worden.
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8. Wat met wanbetalers?
• Wie aangegeven heeft met AB-Register te zullen
werken, maar toch niet betaalt binnen de
vooropgestelde termijn, zal zijn toegang tot AB
register verliezen. Indien kan aangetoond worden
dat de registraties toch gebeuren in Sanitel-Med,
moet het certificaat niet ingetrokken worden.
Codiplan zal de OCI’s op de hoogte brengen over
welke bedrijven het gaat.
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9. Versie lastenboek en checklijst?
• Dat wordt versie 5.1
• In het lastenboek zal enkel het punt rond antibiotica
aangepast worden
• In de checklijsten wordt dit ook aangepast, evenals de
interpretatie van deze norm
• Om problemen te vermijden met de interpretatie en de
opvolging van het uitvoeren van het plan van aanpak, wordt
het punt betreffende AB registratie vanaf deze versie als een
A beoordeeld.
• Lastenboek en checklijst zullen voorgelegd worden aan de
OCI’s ter commentaar.
• Er is nog een correctie gebeurd in de Franstalige versie van
de checklijst voor vraag 8: ‘Un contrat a-t-il été conclu avec
un vétérinaire d’exploitation ?’. Dit moet ‘un vétérinaire de
guidance’ zijn.
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9. Versie lastenboek en checklijst?
Vanaf wanneer moeten deze versies gebruikt worden?
• Gezien de minimale aanpassing aan de documenten moet reeds
bij de audits vanaf 17 mei 2016 de voorwaarde 13
geïnterpreteerd worden zoals beschreven in de doorgestuurde
documenten. Als deze tijdspanne te kort is om afgedrukte
versies van de checklijst te verspreiden naar de auditoren,
kunnen ze ook manueel de gradatie aanpassen van B naar A.
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10. Hoe de punt 13 ivm AB Registratie interpreteren?
De registraties dienen te gebeuren door de verschaffer van de antimicrobiële
middelen. De eindverantwoordelijkheid voor de correcte ingave ligt bij de
veehouder.
Gebruikers AB register:
-Toetredingsaudit: heeft de varkenshouder zich reeds geregistreerd op het ABregister en zijn gegevens geverifieerd?
- Opvolgingsaudit of spotaudit: zijn de registraties in AB register gebeurd?
Gebruikers Sanitel-Med:
• Toetredingsaudit: kan de varkenshouder zichzelf aanmelden bij Sanitel-Med en
zijn de laatste registraties sinds de aanvraag van de audit gebeurd?
• Opvolgingsaudit of spotaudit: zijn de registraties in Sanitel-Med gebeurd,
zonder onderbreking tov de registraties in AB-register?
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11. Waarom is er een verschillende benadering
voor de 2 databases: AB register vs Sanitel-Med?
AB Register is een privé-initiatief, Sanitel-Med is een
overheidsinitiatief, gekoppeld aan de officiële databank Sanitel.
Door deze koppeling aan Sanitel, moet de varkenshouder zich niet
eerst registreren. Het enige geldige bewijs van het gebruik van
Sanitel-Med is een effectieve registratie van een antibioticum door
de verschaffer.
Bij AB register moet de varkenshouder zich registreren, en zijn
gegevens verifiëren en zo nodig corrigeren.
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12. Waar kan de varkenshouder en zijn dierenarts
terecht met vragen rond de ingave in Sanitel-Med?
• Zie de webpagina van het FAGG:
http://fagg.be/nl/news/sanitel_med_gelanceerd_nieuwe_onlin
e_applicatie_om_antibiotica_voor_diergeneeskundig_gebruik_
te
• Veehouder én dierenarts kunnen met hun vragen terecht via
mail SanitelMed@fagg.be, of via telefoon op het nummer
02/528 40 43.
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