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1. Doel 
Het doel van deze omzendbrief is om de aandacht van de exploitanten van slachthuizen te vestigen 
op hun wettelijke verplichting inzake de registratie van slachtgegevens in het geïnformatiseerd 
systeem Beltrace met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2005 
betreffende de retributies. Deze omzendbrief informeert de sector eveneens omtrent de sancties die 
zullen genomen worden indien geen, onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt worden in het 
geïnformatiseerd register. 
 
 

2. Toepassingsgebied 
Het elektronisch registreren van slachtgegevens door de exploitant van het slachthuis of zijn 
aangestelde opdat de berekening van de verschuldigde retributies mogelijk is. 
 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in 
de slachthuizen. 
 
Wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen. 

 
Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van 
de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen. 
 
 
 



 

 

3.2. Andere 
 
 

4. Definities en afkortingen 
 

/ 
 

 
5. Het verplicht registreren van slachtgegevens in Beltrace met het oog op 

de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2005 
betreffende de retributies 

 
Opdat de retributies verbonden aan de activiteiten onderworpen aan het keuringstarief en aan de 
opsporing van BSE en residuen kunnen berekend worden, dient de exploitant van het slachthuis of 
zijn aangestelde, overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het 
geïnformatiseerd register in slachthuizen, volgende gegevens te registreren in Beltrace: 
1° het aantal niet of foutief geïdentificeerde runderen 
2° per slachtlijn het begin- en einduur van de slachtingen 
3° de verdeling van de aantallen dieren per soort en type over de verschillende slachtlijnen 
4° het aantal slachtingen per diersoort en –type buiten een slachtlijn 
5° het totaal warm karkasgewicht van de geslachte dieren per soort en type, tenzij voor runderen en 
éénhoevigen waarbij het karkasgewicht individueel wordt geregistreerd 
 
De gegevens vermeld onder 1° t.e.m. 4° dienen  ten laatste de twintigste dag van de maand volgend 
op deze van de slachting geregistreerd te zijn in Beltrace. De gegevens vermeld onder 5° en de 
slachtdatum dienen ten laatste twee werkdagen na de slachting geregistreerd te zijn in Beltrace. 
 
Vanaf oktober 2011 dienen alle slachtgegevens, met het oog op de toepassing van het koninklijk 
besluit van 10 november 2005 betreffende retributies, elektronisch te worden geregistreerd in 
Beltrace. Voor de slachtmaand oktober 2011 (en daaropvolgende slachtmaanden) worden de maand- 
en dagstaten ingediend via papier niet langer aanvaard en zullen aan de hand van deze maand- en 
dagstaten geen facturen meer opgemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de 
Algemene Diensten de maand- en dagstaten bij de slachthuizen via papier opvragen. 
 
Bij het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens in Beltrace zullen overeenkomstig art. 12 
§2 en art. 15 §3 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de nodige sancties getroffen worden. 
 
Hoewel het MB van toepassing is sinds 28 september 2010 zullen tijdens het laatste trimester van 
2011 geen sancties opgelegd worden door het FAVV. Evenwel dient alles voor deze periode correct 
geregistreerd te worden in Beltrace teneinde een correcte facturatie mogelijk te maken. 
 
De handleiding omtrent de facturatiemodule in Beltrace vindt u op de website van het FAVV op 
volgende locatie onder het topic “Beltrace” > “Handleidingen voor slachthuizen en inspecteurs”: 
http://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/sanitel/ 
 

De directe link naar de handleiding “Beltrace facturatie” is: 
http://www.favv-
afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/sanitel/_documents/20110801_BELTRACEFACTURATIE_Screens_v2.pdf 
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Indien U problemen ondervindt bij het vervolledigen van de facturatiegegevens kan U mailen naar: 
BELTRACE@FAVV.be 
 
Desgewenst kan nadere informatie worden verkregen bij de lokale PCE. De lijst van de PCE’s vindt u 
via volgende link: http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/ 
 
 
 

6. Bijlagen 
 
 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1.0 01/10/2011 - 
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