Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Invulinstructies formulier “informatie over de voedselketen” (VKI)
SLACHTPLUIMVEE – braadkippen
ALGEMENE INFO ROND DE WERKWIJZE MET HET FORMULIER

De VKI wordt gebruikt voor het overmaken van de informatie van de voedselketen voor braadkippen.
Het opmaken van de VKI kan op papier of op elektronische wijze gebeuren en deze kunnen op papier
of op elektronische wijze aan het slachthuis overgemaakt worden. Het Agentschap moedigt echter de
elektronische wijze door het gebruik van de e-VKI-module in Sanitel aan vanwege het gebruiksgemak
en de garantie van de authenticiteit van de gegevens die het bevat.
✓ De werkwijze op papier gebeurt:
a) Door het invullen van een papieren document volgens het model in bijlage dat de
minimumgegevens bevat die wettelijk overgemaakt moeten worden;
of
b) Door het invullen van de informatie in een elektronisch document (zoals het Excel-document
van Belplume1) en dit vervolgens te printen. Deze papieren VKI moet dan minstens de
gegevens bevatten die opgenomen zijn in de regelgeving.
De VKI moet op het slachthuis aanwezig zijn tenminste 24 uur voordat de dieren bij dit slachthuis
aankomen. Hoe dit gebeurt is de vrije keuze van de veehouder (per e-mail, per post, per fax, …)
en onder zijn verantwoordelijkheid. Het meegeven ervan aan de vervoerder is geen optie, want
dan komt de VKI te laat aan in het slachthuis en brengt dit de veehouder in overtreding.
✓ De elektronische werkwijze gebeurt:
a) Door de informatie in te geven in de e-VKI-module van SANITEL. Na validatie van de in
SANITEL geregistreerde e-VKI, is dit VKI-document beschikbaar voor elk slachthuis.
SANITEL garandeert alvast de authenticiteit van de VKI-informatie en deze informatie kan
niet gewijzigd worden door een derde;
of
b) Door de VKI in een elektronische toepassing van de veehouder zelf of die hem verschaft
werd door een derde partij (vb. Belplume1, een slachthuis, …) in te geven en de informatie
over te maken aan het betrokken slachthuis. De veehouder maakt de gegevens (d.w.z. de
ingevulde VKI) op elektronische wijze (per e-mail) over aan het slachthuis.
Ook de elektronische VKI-informatie moet op het slachthuis aanwezig zijn tenminste 24 uur
voordat de dieren bij het slachthuis aankomen.
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De inhoud van het Belplume-model van VKI komt overeen met wat het FAVV vraagt

Indien de veehouder het exacte slachthuis van bestemming nog niet kent of indien er meerdere
bestemmingen zijn, dient hij het VKI-document (op papier of elektronisch) over te maken aan de
verschillende betrokken slachthuizen. Indien de veehouder de e-VKI-module in Sanitel gebruikt, moet
hij niet meerdere VKIs aanmaken aangezien alle slachthuizen van bestemming toegang hebben tot
deze e-VKIs.
OPGELET:
De VKI is geen verplicht document tijdens het vervoer van dieren naar het slachthuis, het moet er
immers al tenminste 24 uur zijn voordat de dieren aankomen. Bij elk transport moet er wel een
verplaatsingsdocument2 opgemaakt worden door de vervoerder (niet door de veehouder). Er is geen
wettelijk model vastgelegd van verplaatsingsdocument. Gelijk welk model dat de verplichte gegevens
bevat die opgenomen zijn in het Koninklijk besluit van 25 juni 20182, kan gebruikt worden. De vervoerder
moet dit document 5 jaar bewaren en de vervoersgegevens registreren in SANITEL.
Dit VKI-formulier kan gedownload worden van deze websites:
http://www.favv.be - http://www.pluimvee.be - http://www.belplume.be
Via deze websites en de vakbladen zal u ook verwittigd worden als er nieuwe versies van het formulier
beschikbaar zijn.
DEEL 1 - INFORMATIE OVER PRODUCENT EN BEDRIJFSDIERENARTS

Indien de gegevens in DEEL 1 en in DEEL 2 over u als exploitant gelijk zijn, volstaat enkel DEEL 1 in
te vullen.
In het vak “bedrijfsdierenarts” moeten voor geregistreerde bedrijven de gegevens van een erkende
dierenarts ingevuld worden. Voor pluimvee van buitenlandse herkomst moeten de gegevens van een
dierenarts ingevuld worden. Dit vak moet niet ingevuld worden voor inrichtingen waarvoor een
bedrijfsdierenarts wettelijk verplicht is, aangezien deze informatie beschikbaar is in Sanitel.
DEEL 2 - INFORMATIE OVER LOT PLUIMVEE

In DEEL 2 vult de pluimveehouder de specifieke gegevens van het te slachten lot in, in de daartoe
voorziene velden.
Het vak “vrijwillige bijkomende informatie” is een facultatief vak. Hier kan eventueel het hoknummer
ingevuld worden.
In het vak “aantal dieren naar slachthuis”, is het belangrijk om enkel het aantal dieren in te vullen dat
bestemd is voor het slachthuis waarop dit VKI van toepassing is (er kunnen immers meerdere VKI’s
voor eenzelfde slachthuis zijn indien er meerdere loten apart verzonden worden). Er moeten meerdere
VKI’s opgemaakt worden indien er loten naar meer dan één slachthuis verzonden worden.
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Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identiﬁcatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en
bepaald hobbypluimvee – artikel 29

Totaal sterftepercentage: vul hier het % sterfte in over het ganse gehouden lot dieren vanaf de opzet.
Dit totale sterftepercentage moet altijd vermeld worden. Bij braadkippen wordt een uitval tussen 2-4%
per ronde (ronde = 5-6 weken) als normaal beschouwd.
Duid aan met ‘JA’ indien de bezettingsdichtheid > 33 kg/m2. Voeg in dit geval de gegevens over
dagelijkse sterfte en het gecumuleerd sterftecijfer toe.
Voor informatie over toevoegingsmiddelen (coccidiostatica), geneesmiddelen en vaccins die toegediend
werden aan de dieren van de betrokken VKI, zijn er zogenaamde "dropdown"-lijsten voorzien in de eVKI module van Sanitel en in het document dat Belplume vzw ter beschikking stelt op haar website.
U moet altijd de wachttijd (dagen) invullen die vermeld staat op het document van de dierenarts
(toedienings- en verschaffingsdocument of voorschrift).
De "dropdown"-lijsten bevatten enkel de meest courant gebruikte producten die het vaakst gebruikt
worden op braadkippenbedrijven. Indien u een product heeft gebruikt dat niet in de lijsten werd
opgenomen, kunt u de blanco cel onder de lijsten invullen. N.B.: indien u gebruikt maakt van deze blanco
cellen moeten de wachttijden (dagen) eveneens ingevuld worden.
Indien u geen coccidiostatica, geneesmiddelen of vaccins gebruikte, kies dan voor de lijn 'Niet van
toepassing' in de "dropdown"-lijst. Ook als er geen geneesmiddelen werden gebruikt, moeten eventueel
vastgestelde ziekten of symptomen toch ingevuld worden.
Analyses om de aanwezigheid van zoönotische Salmonella te controleren moeten worden uitgevoerd
in het kader van de voedselveiligheid op braadkipbedrijven.
In het vak “referentienummer beproevingsverslag” vult de pluimveehouder het referentienummer van
het laboverslag in. Een kopie van het origineel laboverslag met volledig resultaat moet toegevoegd
worden bij de aanmelding via de VKI aan het slachthuis voorafgaand aan de zending, dus tenminste 24
uur voordat de dieren bij het slachthuis aankomen. Deze informatie is nodig voor het bepalen van de
logistieke slachtvolgorde.
DEEL 3 – INFORMATIE VAN BELANG VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN

In het vak “land van herkomst”, vult de pluimveehouder het land in waar het pluimvee opgekweekt werd.
In het vak “bijzondere vermeldingen” kunt u bijkomende info vermelden die nuttig is voor het slachthuis
en/of de keurder. Indien er zich wijzigingen voordoen in de periode tussen het invullen van het formulier
en het overmaken van de VKI aan het slachthuis en het afleveren van het pluimvee in het slachthuis,
moeten deze wijzigingen hier gemeld worden.
DEEL 4 - GOEDKEURING SLACHTHUIS

Dit luik van het formulier is voorbehouden voor het FAVV, hier hoeft u dus niets te vullen.
DEEL 5 - FAVV CONTROLE EN GOEDKEURING

Dit luik van het formulier is voorbehouden voor het FAVV, hier hoeft u dus niets te vullen.

