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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de 
voedselketeninformatie die door de paardenhouder aan de slachthuisexploitant moet worden 
aangeboden. 
Deze nieuwe versie vervangt de omzendbrief van 09.09.2008 (PCCB/S2/GDS/242709), die hierbij 
wordt ingetrokken.  
 

2. Toepassingsgebied 
 
Slachten van paarden. 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 
levensmiddelenhygiëne. 
 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 
 
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende 
vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor 
menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. 
 
Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en 
voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en 
(EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004. 
 
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid 
in de voedselketen. 
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3.2. Andere 
 

Advies 2008-01 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV dd. 11.01.2008: melding van 
gegevens door de houder van vleeskalveren en de houder van paarden aan het slachthuis in het 
kader van de voedselketeninformatie (dossier Sci Com 2007/36). 
 

4. Definities en afkortingen 
 

FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
VKI: voedselketeninformatie 
 

5. Informatie over de voedselketen 
 
De Europese regels in verband met de voedselketen zijn voor een belangrijk deel vastgelegd in de 
Verordeningen van het zgn. hygiënepakket1 . Deze regels zijn rechtstreeks van toepassing voor alle 
ondernemers in de voedselketen, ook de houders van paarden die hun paarden niet hebben 
uitgesloten van de voedselketen.  
 
De Verordeningen leggen op dat de paardenhouder voor elk paard dat hij naar het slachthuis stuurt 
aan de slachthuisexploitant informatie over de voedselketen (korter: voedselketeninformatie of VKI) 
dient te bezorgen2. Deze verplichting geldt voor elk dier dat in de voedselketen terechtkomt, ook al 
werd het dier aanvankelijk niet gehouden met de bedoeling om het te laten slachten. De 
paardenhouder dient de nodige gegevens bij te houden in registers. 
 
Slachthuisexploitanten mogen op hun beurt geen dieren tot het terrein van het slachthuis toelaten 
zonder dat ze beschikken over informatie over de voedselketen. Het FAVV tenslotte ziet toe op het 
aanwezig zijn en de geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie.  
 
Voor de paardensector is het VKI-systeem van toepassing sedert 1 januari 2009.  
 
De informatie over de voedselketen dient in het bijzonder betrekking te hebben op: 
 

• de status van het bedrijf of de regio van herkomst van de dieren op het vlak van de 
dierengezondheid; 

• de gezondheidsstatus van de dieren; 
• de toegediende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of andere behandelingen die 

de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan, tezamen met de data van 
toediening of behandeling en wachttijden, wanneer er een wachttijd is; 

                                                      
1 O.a. Verordening (EG) nr. 852/2004,  Verordening (EG) nr. 853/2004, Verordening (EG) nr. 854/2004, Verordening (EG) nr. 
2074/2005. 
2 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 
Publicatieblad van de Europese Unie, L 226 van 25.06.2004. (bijlage I, deel A, III, punten 7 en 8) 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Publicatieblad van de Europese Unie, L 226 van 25.06.2004. 
(bijlage II, sectie III) 
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke 
voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong. Publicatieblad van de Europese Unie, L 226 van 25.06.2004. (bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, A en sectie II, 
hoofdstuk II) 
Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor 
bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles 
overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en 
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004. Publicatieblad van de Europese Unie, L 338 van 
22.12.2005. (artikel 1 en bijlage I) 
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• de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen; 
• indien relevant voor de bescherming van de volksgezondheid, de resultaten van de analyses 

van de bij de dieren genomen monsters of van andere voor het diagnosticeren van ziekten die 
de veiligheid van vlees in het gedrang brengen, genomen monsters, met inbegrip van 
monsters die in het kader van de bewaking en de bestrijding van zoönoses en residuen 
worden genomen; 

• de relevante verslagen over de resultaten van eerdere ante mortem- en post 
mortemkeuringen (= onderzoek van het levend dier vóór slachting, respectievelijk het karkas 
en de slachtafval na de slachting) van dieren van hetzelfde bedrijf van herkomst, met name 
verslagen van de officiële dierenarts; 

• de productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen, en 
• naam en adres van de dierenarts die normaliter het bedrijf van herkomst diensten verleent. 

 
De slachthuisexploitant dient de informatie te gebruiken om zijn beleid mee te voeren: het al of niet 
aanvaarden van de dieren, het nemen van bijzondere voorzorgen bij het slachten, …  
 
In principe dient de VKI 24 uur van tevoren bij het slachthuis toe te komen. In afwijking hierop, hoeft 
de voedselketeninformatie bij paarden niet 24 uur van tevoren bij het slachthuis toe te komen en is het 
zelfs toegelaten dat de VKI de paarden vergezelt naar het slachthuis. 
De slachthuisexploitant moet evenwel voldoende tijd vóór de aankomst van de paarden in het 
slachthuis in kennis worden gesteld van informatie over de voedselketen waarvan de kennis kan 
leiden tot een ernstige ontwrichting van de werkzaamheden van het slachthuis. Dit is nodig om de 
slachthuisexploitant in staat te stellen de werkzaamheden van het slachthuis goed te plannen.  
 
De slachthuisexploitant  moet de informatie evalueren en moet de VKI vervolgens, maar voorafgaand 
aan de ante mortemkeuring, aan de officiële dierenarts voorleggen. De dieren mogen niet geslacht of 
verder uitgeslacht  worden zolang de officiële dierenarts daarvoor geen toestemming heeft gegeven. 
 
Wanneer een dier bij het slachthuis aankomt zonder gegevens over de voedselketen, dient de 
slachthuisexploitant onmiddellijk de officiële dierenarts daarover in te lichten. Het dier mag niet worden 
geslacht zolang de officiële dierenarts daarvoor geen toestemming heeft gegeven en de informatie 
dient alsnog binnen 24 uur na aankomst van het dier in het slachthuis toe te komen. 
 

5.1.  Praktische toepassing. 
 
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2074/2005 dient het FAVV mede te delen welke informatie door 
de paardenhouder minimaal aan het slachthuis dient te worden bezorgd. In de bijgaande tabel (bijlage 
1) vindt u een opsomming van en verduidelijking bij de minimale te verstrekken informatie. Bij de 
opmaak van deze tabel werd rekening gehouden met het advies van het Wetenschappelijk Comité 
van het FAVV3 en de opmerkingen van de beroepsorganisaties van paardenhouders en slachthuizen. 
Indien u over deze minimale informatie of de inhoud van bijlage 1 twijfels mocht hebben, dan kan u 
bijvoorbeeld bij uw dierenarts te rade te gaan. 
 
De wijze van gegevensoverdracht (op papier, onder elektronische vorm) is vrij. Indien gekozen wordt 
voor een gegevensoverdracht op papier, dient om redenen van uniformiteit, gebruik te worden 
gemaakt van het in bijlage 2 bijgevoegde modelformulier. Dit formulier is ook onder elektronische vorm 
beschikbaar via de FAVV-website (www.favv.be). Per dier dat naar het slachthuis wordt gestuurd, 
dient een formulier te worden ingevuld. Om te garanderen dat de gegevens voldoende actueel zijn, is 
het formulier maximum 3 dagen geldig. 

                                                      
3 Advies 2008-01 dd. 11.01.2008. Zie website FAVV. 
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De manier waarop de slachthuisuitbater op zijn beurt de voedselketeninformatie aan de officiële 
dierenarts aanbiedt, is eveneens vrij. Het is evenwel gewenst dat in elk slachthuis de VKI op een 
uniforme wijze aan de officiële dierenarts wordt voorgelegd. Daartoe dienen in elk slachthuis concrete 
afspraken tussen de exploitant en de officiële dierenarts te worden gemaakt. 
 
De bewaartijd van de gegevens bedraagt 2 jaar voor de slachthuizen en 5 jaar voor de 
paardenhouders4. 
 

5.2.  Intracommunautair handelsverkeer. 
 
Voor wat betreft het intracommunautair handelsverkeer, geldt het volgende: 
 

1. voor het verzenden van paarden uit een EU-Lidstaat naar een in België gelegen  
slachthuis. 
De bevoegde autoriteiten van de Lidstaten van waaruit paarden naar België worden 
verzonden, werden op de hoogte gebracht van het Belgische modelformulier met de vraag dit 
op te leggen aan de exporteurs naar België. Totdat communautaire of formele bilaterale 
afspraken met de betrokken lidstaten gemaakt worden, zullen ook de formulieren van het land 
van verzending aanvaard worden.  

 
2. voor het verzenden van paarden uit  België naar een in een andere EU-Lidstaat gelegen 

slachthuis, wordt het formulier van het land van bestemming gebruikt. De formulieren, evenals 
specifieke begeleidende maatregelen, zullen, zodra gekend, op de FAVV-website kenbaar 
worden gemaakt. Bij afwezigheid van specifieke regels, kan de Belgische aanpak worden 
toegepast.  

 
6. Bijlagen 

 
Bijlage 1: tabel met opsomming van de door de paardenhouder minimaal te verstrekken informatie. 
Bijlage 2: modelformulier “voedselketeninformatie paarden: verklaring”. 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
1 09/09/2008 - 
2 Datum van publicatie - Aanpassen aan de wijziging in Verordening 

(EG) nr. 854/2004; 
- Verwijderen van bepalingen i.v.m. de 

oorspronkelijke overgangsperiode; 
- Aanpassen  van de lay out aan het nieuwe 

format voor omzendbrieven FAVV. 
 
 

 
 

                                                      
4 Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. 
(artikel 11) 




