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Werkinstructie voor vraag 6:  Verordening 854/2004, Aanhangsel bij bijlage VI ter. 
 
Voor de toepassing van deze bijlage geldt voor „gecontroleerde huisvestingsomstandigheden en geïntegreerde productiesystemen” 
dat de exploitant van het levensmiddelenbedrijf aan de onderstaande criteria moet voldoen: 
 
a) al het diervoeder is betrokken van een bedrijf dat diervoeder produceert overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 
183/2005 van het Europees Parlement en de Raad (1); wanneer ruwvoeder of gewassen als diervoeder aan de dieren worden verstrekt, worden zij naar 
behoren behandeld en zo mogelijk gedroogd en/of gepelletiseerd; 
 
b) voor zover mogelijk wordt een „all in-all out” systeem toegepast. Wanneer dieren in het beslag worden binnengebracht, worden zij zolang geïsoleerd 
gehouden als door de veterinaire diensten wordt voorgeschreven om de insleep van ziekten te voorkomen; 
 
c) geen van de dieren heeft toegang tot buitenvoorzieningen, tenzij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf door een risicoanalyse tot tevredenheid van 
de bevoegde autoriteit kan aantonen dat de periode, de voorzieningen en de omstandigheden van de toegang tot buiten geen gevaar opleveren voor de 
insleep van ziekten in het beslag; 
 
d) er is gedetailleerde informatie beschikbaar over de dieren van geboorte tot slacht en hun beheersomstandigheden, als vastgesteld in sectie III van bijlage II 
bij Verordening (EG) nr. 853/2004; 
 
e) als strooisel voor de dieren wordt verstrekt, wordt het voorkomen of de insleep van ziekten vermeden door een passende behandeling van het strooisel; 
 
f) het personeel van het bedrijf voldoet aan de algemene hygiënevoorschriften van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 852/2004; 
 
g) er zijn procedures vastgesteld voor de controle van de toegang tot de gebouwen waar de dieren worden gehouden; 
 
h) het bedrijf biedt geen voorzieningen voor toeristen of kampeerders, tenzij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf door een risicoanalyse tot 
tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan aantonen dat de voorzieningen voldoende zijn afgeschermd van de eenheden waar de dieren worden gehouden, 
zodat noch direct noch indirect contact tussen mens en dier mogelijk is; 
i) de dieren hebben geen toegang tot afvalstortplaatsen of huishoudelijk afval; 
 
j) er is een plan opgesteld voor het beheersen en bestrijden van ongedierte; 
 
k) er wordt geen kuilvoer gebruikt, tenzij de exploitant van het levensmiddelenbedrijf door een risicoanalyse tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit kan 
aantonen dat het voeder geen gevaren voor de dieren kan overdragen; 
 
l) het effluent en het sediment van afvalwaterzuiveringsinstallaties worden niet geloosd of verspreid op voor de dieren toegankelijke gebieden en worden niet 
gebruikt voor de bemesting van akkers waar gewassen worden gekweekt die als diervoeder worden gebruikt, tenzij zij op passende wijze en tot tevredenheid 
van de bevoegde autoriteit worden behandeld. 
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Nr.  Vragen Antwoorden 

1 Betreft dit een basisinspectie of herinspectie? Basisinspectie 
Herinspectie 

2.1 Geef het VTT-identificatienummer van de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie 
 

Numeriek 

2.2 Waren er meerdere inspectielijsten die leidden tot deze inspectie? 
 

Ja / Nee 

2.2.1 Wat was het VTT-identificatienr. van de 2de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie? 

 

Numeriek 

2.2.2 Wat was het VTT-identificatienr. van de 3de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie? 
 

Numeriek 

3 Is er een audit uitgevoerd op de centrale database? Ja / Nee 

3.1 Zijn er tekortkomingen geconstateerd?  

3.2 Welke afspraken zijn gemaakt n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen? Omschrijf 

4 Is er een verificatie uitgevoerd bij het primaire bedrijf voor keten- of zichtkeuring? Ja / Nee 

4.1 Ketenkeuring (VION) Ja / Nee 

4.1.1 Voldoet het primaire bedrijf aan de eisen uit de BUI 01-WV172?  

4.1.2 Welke afspraken zijn gemaakt n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen? 2  

4.2 Zichtkeuring Ja / Nee 

5 Voldoet het primaire bedrijf aan de eisen uit de Ver. (EG) nr. 854/2004, aanhangsel bij bijlage VI ter?  

6 Welke afspraken zijn gemaakt n.a.v. de geconstateerde tekortkomingen? 3  

7 Wordt er een herinspectie uitgevoerd? 

 

Ja / Nee 

7.1 Herinspectie d.m.v. lijst SI Ketenkeuring database 
 

Ja / Nee 

7.1.1 Herinspectie d.m.v. lijst SI Ketenkeuring database, uiterlijk op:  
 

Datum 
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8 Welk maximaal niveau van intimidatie/agressie heb je tijdens deze inspectie ervaren? 
 

Cijfer 0 - 10 

9 Is er een rapport van bevindingen opgemaakt?  

10 Opmerkingen voor collega? Ja / Nee 

10.1 Omschrijf de opmerkingen voor uw collega: Omschrijf: 

11 Afspraken met betrokkene gemaakt? Ja / Nee 

11.1 Omschrijf de afspraken met betrokkene: Omschrijf: 

 


