
OFFICIËLE VETERINAIRE CONTROLES, 
ONTWIKKELING SPECIALE CHECKLIST BIOVEILIGHEID 

HOOFDPUNTEN:
• Groot aantal pluimveebedrijven - hoog risico

• Belangrijk om bioveiligheid te handhaven
• Ontwikkeling van een speciale checklist voor bioveiligheid

Groot aantal 
pluimveebedrijven

Het risico van het 
uitbreken van 

epidemische ziekten 
(bijv. AI) is groot

Belangrijk om 
bioveiligheid te 

handhaven

Controle is 
noodzakelijk

Gemakkelijk te 
controleren

Ondersteuning, 
begeleiding en 

stimulering voor 
veehouders

Speciale online 
checklist bioveiligheid



OFFICIËLE VETERINAIRE CONTROLES, ONTWIKKELING SPECIALE CHECKLIST 
BIOVEILIGHEID 

• Hongaars bureau voor Veiligheid, Hongaarse Raad voor 
Pluimveeproducten, en Universiteit voor Diergeneeskunde Boedapest 
ontwikkelen de checklist

• Doelen: veehouders steun en begeleiding bieden bij het managen van 
een goede bioveiligheid

• Motivatie: financiële compensatie afhankelijk van de resultaten

Speciale checklist over 
bioveiligheid

Hoe werkt het?

• 47 vragen over:
• Structuur van het bedrijf, bioveiligheid, hygiëne, werknemers, 

regels, veterinaire controle, preventieve maatregelen, enz.
• Bijgevoegde foto's, gescande documenten

• Foto's genomen met een smartphone app - GPS coördinaten 
erbij → geen kans om vals te spelen!

• Foto’s van hygiënesluis, bedrijfskleding, ontsmettingsmiddelen, 
voeder/drinksysteem, opslag van voeder en strooisel, 
ongediertebestrijding, bioveiligheidsplan, resultaat van 
hygiënemonsters, enz.



• Gemotiveerde, gesteunde veehouders
• Goed gecontroleerde bioveiligheid
• Betere en veiligere productie

• Controle door een adviseur
• Online met videobellen
• Bedrijfsbezoek

• Elk antwoord wordt gescoord
• Totaalscore van 226

• >185 – uitstekend
• 146-185 – zeer goed
• 114-145 – goed
• <114 – onvoldoende

• De adviseur geeft een certificaat van het resultaat af (geldig voor 1 
jaar)

• Normaliter: 60% financiële compensatie (bijv. in geval van AI)
• Als het resultaat goed is, of zeer goed: +25%
• Als het resultaat uitstekend is: +30%

Title of the supporting measureOFFICIËLE VETERINAIRE CONTROLES, ONTWIKKELING SPECIALE CHECKLIST 
BIOVEILIGHEID 

Hoe controleren?

Het effect?

Meer informatie:
- NETPOULSAFE project : https://www.netpoulsafe.eu

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese 
Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101000728 (NetPoulSafe).

https://www.netpoulsafe.eu/

