Documenten klaar te leggen

KWALIGEIT

KwaliGeit Protocol 2019
Module 1 Bedrijfshygiëne
Hiervoor hoeft u geen documenten klaar te leggen.

Module 2 Diergeneesmiddelen
√ De rekeningen van de Geborgde Rundveedierenarts of GVP
melkgeitendierenarts en logboekformulieren (van minimaal de
laatste 3 maanden) met behandelingen en alle geleverde diergeneesmiddelen voor geiten (UDD-, UDA en URA-middelen,
middelen met wachttermijn en middelen die op specifiek recept
door de dierenarts zijn voorgeschreven).
Deze bevatten ten minste:
- de naam en/of het registratienummer van het middel;
- de naam en het adres van de leverancier/GVP-dierenarts
of geborgde rundveedierenarts;
- de naam van de ontvanger;
- de datum van de levering;
- de diersoort waarvoor het middel bestemd is;
- de hoeveelheid.
√ De administratie over de laatste 24 maanden van alle behandelingen bij geiten met hormonen (indien deze worden toegepast
conform bepalingen in het Handboek).
De administratie bevat ten minste:
- de datum van de toepassing;
- de naam en/of het geitnummer;
- de naam van het toegepaste middel.
√ Het bedrijfsbehandelplan (BBP) van de laatste 24 maanden,
opgesteld door de dierenarts conform de meest recente versie
van het Formularium Geiten. Ook pijnbestrijding bij onthoorning van geiten is hier een onderdeel van.
√ De administratie over de laatste 24 maanden van alle behandelingen bij geiten met diergeneesmiddelen (UDD-, UDA en
URA-middelen, middelen met wachttermijn en middelen die
op specifiek recept door de dierenarts zijn voorgeschreven).
De administratie bevat ten minste:
- de datum van de behandeling;
- bij melkgevende en drachtige geiten en fokbokken het
individuele nummer van het behandelde dier (in andere
gevallen het aantal en het soort behandelde dieren);
- de aandoening;
- de naam of het registratienummer van het toegediende
middel;
- de toegediende hoeveelheid;
- de werkelijk toe te passen wachttermijn bij het betreffende
dier (al dan niet in overleg met dierenarts). Deze is minimaal
gelijk aan de wachttermijn die op het Bedrijfsbehandelplan
is vermeld, of is voorgeschreven door de GVP-dierenarts
of geborgde rundveedierenarts.

√ Indien sprake is van off-label-use (cascaderegeling), is een schriftelijke verklaring van de GVP-dierenarts of geborgde rundveedierenarts aanwezig voor het toepassen van deze middelen.
In deze verklaring is minimaal opgenomen:
- indicatie voor het gebruik van het diergeneesmiddel;
- naam of diernummer of dier/ groepsoort;
- duur van behandeling;
- datum van onderzoek;
- diergeneeskundige motivatie voor het gebruik van het
diergeneesmiddel.
√ De schriftelijke verklaring(en) van de GVP-dierenarts of Geborgde Rundveedierenarts, indien andere diergeneesmiddelen
zijn voorgeschreven dan op het BBP zijn vermeld of indien
wordt afgeweken van het BBP.
√ De administratie over de laatste 24 maanden van alle dierziekten bij de geiten. De administratie bevat ten minste:
- de datum van het optreden van de aandoening;
- de naam en/of het geitnummer van het betreffende dier
bij een individuele ziekte en het aantal en het soort geiten
bij ziekte onder een bepaald koppel;
- de aandoening.
√ De beschrijving van de werkwijze bij het melken van zieke of
behandelde geiten en melkgeiten waarvan biest uitgehouden
moet worden en de bestemming van de melk van deze geiten.
√ De lijst met geitennummers of namen van geiten in de melkstal
waarvan de melk wordt gesepareerd.
√ De administratie over de laatste 24 maanden van alle dieren
waarvan de melk of biest wordt achtergehouden/ niet wordt
geleverd en/of verwerkt.

Module 3 Diergezondheid
√ Een diergeneeskundige verklaring, niet ouder dan 12 maanden,
welke is afgegeven door de dierenarts danwel de GD, en de
geitenhouder, waaruit blijkt dat:
- De melk is niet afkomstig van een kudde waar op het moment
van productie een dier verdacht is van klassieke scrapie;
- De melk is niet afkomstig van dieren die n.a.v. een bevestiging
van klassieke scrapie geruimd moeten worden (annex VII
art. 2.3 van de TSE verordening).
√ Een bedrijfsregister I&R van het lopende en afgelopen jaar.
Het bedrijfsregister bevat ten minste:
- de op het bedrijf aanwezige dieren;
- de op het bedrijf aangevoerde dieren (datum aanvoer, diernummer, UBN-nummer bedrijf van herkomst en land van
herkomst);
- de van het bedrijf afgevoerde dieren (datum afvoer, diernummer, UBN-nummer bestemming).

√ Een bewijs van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) of
Nederlandse Schapen- en geiten Fokkers Organisatie (NSFO),
welke niet ouder is dan 24 maanden, dat het bedrijf deelneemt
aan het officiële CL-bestrijdingsprogramma, of een eigen verklaring van dierenarts en geitenhouder, welke niet ouder is dan
12 maanden, waaruit blijkt dat:
- de dierenarts bij inspectie geen geiten heeft geconstateerd
met klinische verschijnselen van CL en
- de veehouder het afgelopen jaar geen geiten heeft geconstateerd met klinische verschijnselen van CL.

Module 4 Voer en water

√ De 1-op1 overeenkomst tussen de geitenhouder en GVP melkgeitenhouderij geregistreerde dierenarts (=GVP dierenarts)
of geborgde rundveedierenarts, conform het voorgeschreven
format.

√ Van alle aangekochte ruwvoeders wordt tenminste vastgelegd:
- de naam en het adres van de leverancier;
- de naam van het product/productomschrijving;
- de datum van de levering
- de geleverde hoeveelheid

√ De verslagen, van de afgelopen 24 maanden, van de 3 maandelijkse bezoeken van dierenarts aan het bedrijf in het kader van
veterinaire begeleiding, conform het vastgestelde format.

√ De aan- en verkoopnota’s, kwartaaloverzichten of op naam
gestelde afleverbonnen van aanwezige voeders en voeders die
in de afgelopen 3 maanden zijn geleverd, waarop minimaal het
volgende staat:
- de datum van de levering;
- de naam en/of het registratienummer van het product;
- de hoeveelheid;
- de naam en het adres van de leverancier;
- de naam en het adres van de ontvanger.

Vrijgesteld van administratie zijn:
- eigen teelt, ook in het buitenland.

√ Indien op het geitenbedrijf buitenlandse geiten zijn aangevoerd,
is het geitenbedrijf in bezit van:
- een verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
en geitenhouder, of
- een verklaring van dierenarts en geitenhouder, waaruit
blijkt dat:
		 o alle aangevoerde buitenlandse geiten afkomstig zijn van
		 een bedrijf dat negatief test op basis van de Nederlandse
tankmelktest;
		 o alle aangevoerde buitenlandse geiten tijdig en volledig
		 tegen Q-koorts zijn gevaccineerd, met een in Nederland
		 (voorlopig) toegelaten vaccin, voordat deze aan de
		 bestaande veestapel worden toegevoegd.

√ De vergunning van de NVWA als het bedrijf zelf mengvoeders
of voormengsels maakt.

√ Een eigen verklaring van de geitenhouder waaruit blijkt dat
slachtlammeren goed worden verzorgd en in een betrouwbaar
kanaal worden afgezet.

√ De meest recente COKZ rapportage indien zuivelbereiding in
het tanklokaal plaatsvindt.

√ Voor biologische geitenhouders: een document waaruit blijkt dat:
- minimaal een bepaald percentage van de geboren bokjes
biologisch afgemest worden.
- Geitenbokjes die rechtstreeks van het bedrijf worden
afgevoerd voor een slachterij- of exportbestemming dienen
een minimale leeftijd van 21 dagen te hebben.
- De geitenhouder moet dit overzicht kunnen onderbouwen
door:
		 o Gegevens uit de I&R centrale databank
		 o Overzichten Rendac
		 o Kopie Skal-certificaat van de UBN’s waar de bokjes
		 biologisch worden afgemest (indien van toepassing)
√ De oppervlakte van de stal moet tijdens controle aangetoond
kunnen worden middels bijvoorbeeld een bouwtekening of
plattegrond van gebouwen. Een document waaruit blijkt hoeveel
geiten aanwezig zijn op het bedrijf, een uitdraai uit I&R of het
managementsysteem.

√ Analyserapporten van de laatste 24 maanden (met voldoende
resultaat) bij gebruik van bronwater voor de reiniging van de
melkinstallatie en/of de melkkoeltank, of voor het koelen van
de melk via een voorkoeler.

Module 5 Melkwinning en koeling
√ Meet- en adviesrapporten (KOM-rapporten) van de laatste
24 maanden van iedere op het bedrijf aanwezige en in gebruik
zijnde melkinstallatie en koelinstallatie en eventuele bijbehorende apparatuur.

Module BGA Hollandse Geitenkaas (optioneel)
√ Op het geitenbedrijf is een administratie aanwezig (nota’s,
bonnen, kwartaaloverzichten minimaal van de laatste 3 maanden) van aan- en verkoop van graskuil en snijmaïs voor geiten,
waarop minimaal het volgende staat:
- de datum van de levering;
- de naam en/of het registratienummer van het product;
- de hoeveelheid;
- de naam en het adres van de leverancier;
- de naam en het adres van de ontvanger;
- de vermelding dat het product geteeld is in Nederland;
- indien sprake is van eigen teelt van mais en gras de laatste
gecombineerde opgave.

Nadere informatie over het programma kwaliGeit kunt u vinden
op de website: www.ngzo.nl. Voor vragen of opmerkingen over
de uitvoering van de beoordeling kunt u contact opnemen met:
Qlip, afdeling Audits en Inspecties
Postbus 292 - 3830 AG Leusden
Tel.: 088 - 7547112 - Fax: 088 - 7547109
info@qlip.nl - www.qlip.nl

