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Bijlage 2: Taakverdeling met betrekking tot de datacollectie, analyse en 

rapportering 

 

 

 

1. Taken Overheid 

De Overheid staat in voor het technische en financieel beheer van Sanitel-Med. Het voorziet een 

webapplicatie voor de rechtstreekse registratie van gegevens in Sanitel-Med en het stelt de 

technische regels ter beschikking voor de overdracht van gegevens via XML aan dierenartsen en 

derde partijen (AB-register, Bigame en andere, ontwikkelaars en leveranciers van 

boekhoudprogramma’s, etc.). In dit kader en volgens het ‘Only Once’ principe zal de compatibiliteit 

tussen de private informaticasystemen en Sanitel-Med worden onderzocht. De gegevens die 

aangeleverd worden door de dierenartsen en al dan niet actief gevalideerd door de veehouder, 

worden ter beschikking gesteld:  

 aan de dierenarts: alle gegevens die hij zelf (of via derden) heeft aangeleverd en alle 

(historische) gegevens van de bedrijven met wie hij een contract heeft als 

bedrijfsbegeleidende dierenarts (niet geldig voor de plaatsvervanger); 

 aan de veehouder: alle gegevens van zijn bedrijf/bedrijven waarvoor hij verantwoordelijk 

is; 

 aan derde systemen indien de veehouder én de encoderende dierenarts hiervoor de 

toestemming geven;  
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 aan de wetenschappelijke eenheid voor de verwerking van de geanonimiseerde 

gegevens. 

Wijzigingen aan Sanitel-Med worden voorafgaand overlegd met de betrokken partijen en er wordt 

voldoende tijd voorzien voor de aanpassing van de beheersystemen aan de wijzigingen. Financiële 

gevolgen voor de beheersystemen worden niet gedragen door de Overheid.  

Het fagg financiert de wetenschappelijke eenheid voor de verwerking van de gegevens uit Sanitel-

Med, gekoppeld aan gegevens uit Sanitel, voor het vastleggen van streef- en alarmwaarden en de 

benchmarking van beslagen en dierenartsen. De gegevens worden verwerkt overeenkomstig bijlage 

3 van deze conventie.  

 Het fagg voorziet minimaal volgende feed back & basisrapporten (benchmarking): 2/jaar 

t.a.v. de veehouder (beslagniveau); 

 1/jaar t.a.v. de dierenarts; 

 1/jaar t.a.v. de overheid (geografische spreiding gebruik AB voor verschillende 

diersoorten / diercategorieën). 

Deze rapporten worden via derden verstuurd naar veehouders/dierenartsen die hun toestemming 

gegeven hebben om hun gegevens aan derde systemen over te maken.  

2. Taken dierenartsen 

De dierenarts registreert elk voorschrijven, verschaffen en toedienen van antibiotica (incl. ZnO 

Premix) aan varkens, braad- en legkippen en vleeskalveren in Sanitel-Med aan de hand van de 

webapplicatie of via een beheersysteem dat beantwoordt aan de technische regels voor de 

overdracht van gegevens via XML zoals aangeleverd door de overheid. Registratie voor rundvee kan 

reeds maar is vrijblijvend. Gegevens kunnen op om het even welk moment geregistreerd worden 

maar alle gegevens van het kwartaal moeten voor de 15e dag volgend op het kwartaal, zijnde voor 15 

april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari, geregistreerd zijn.  

De dierenarts kan de gegevens via derden in Sanitel-Med laten inbrengen maar blijft 

verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanleveren van de gegevens in Sanitel-Med. De dierenarts 

moet te allen tijde zelf kunnen kiezen via welk systeem hij de gegevens inbrengt.  

3. Taken wetenschappelijke analyse-eenheid 

De wetenschappelijke eenheid staat in voor de verwerking van de gegevens uit Sanitel-Med, 

gekoppeld aan gegevens uit Sanitel, voor het vastleggen van streef- en alarmwaarden en de 

benchmarking van beslagen en dierenartsen.  

4. Taken veehouder 

De veehouder kan aan de hand van zijn register IN op het bedrijf de aangeleverde gegevens van zijn 

beslag(en) in het systeem van zijn keuze nakijken. De veehouder kan meteen na registratie data 

weigeren of valideren (eventueel na wijziging) maar ten laatste tegen het eind van de maanden april, 

juli, oktober en januari (data lock points). Indien geen actieve validatie ondernomen wordt, worden 

de gegevens automatisch na de data lock points door Sanitel-Med gevalideerd.  



3 
 

De veehouder kan de weigering of validatie (eventueel na wijziging) via derden in Sanitel-Med laten 

uitvoeren (“technische transfer”). Indien geen actieve validatie ondernomen wordt door het derde 

systeem, worden de gegevens automatisch na de data lock points door Sanitel-Med gevalideerd. De 

veehouder blijft net als de dierenarts steeds verantwoordelijk voor de gerapporteerde data 

(volledigheid, juistheid).  

De veehouder consulteert regelmatig zijn gegevens in het systeem van zijn keuze en gebruikt de 

beschikbare informatie om waar nodig, samen met zijn bedrijfs(begeleidende)dierenarts, het nodige 

te ondernemen in het kader van het bedrijfsgezondheidsplan en het plan van aanpak om het gebruik 

van antibiotica en zinkoxide op zijn bedrijf te reduceren.   

De veehouder samen met de dierenarts kunnen te allen tijde beslissen om de in Sanitel-Med 

geregistreerde gegevens te laten overmaken aan een derde systeem.  

5. Taken en minimale criteria derde systemen 

Om de samenwerking tussen de Overheid en de betrokken partijen te optimaliseren en om het only 

once principe te stimuleren wordt het toegestaan dat de nodige gegevens via private systemen 

aangeleverd worden. Zo kunnen dierenartsen hun gegevens coderen in private systemen zoals AB-

register, Bigame en andere en deze systemen de toestemming geven om op hun beurt de wettelijk 

verplichte gegevens over te maken aan Sanitel-Med. De derde systemen werken met een 

beheersysteem dat beantwoordt aan de technische regels voor de overdracht van gegevens aan 

Sanitel-Med via XML zoals aangeleverd door de overheid.  

Derde systemen kunnen mits toestemming van zowel de betrokken veehouder als dierenarts 

gegevens ontvangen vanuit Sanitel-Med. De derde systemen kunnen deze gegevens verder 

verwerken voor individuele feedback aan de veehouder.  


