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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de reglementaire vereisten toe te lichten m.b.t. de controles die
slachthuisexploitanten dienen uit te voeren inzake de identificatie van de dieren die ter slachting
worden aangeboden.

2. Toepassingsgebied
Slachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

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.
Wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel.
Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering
van de keuring der hier te lande geslachte dieren.
Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van
de slachthuizen en andere inrichtingen.
Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de
slachthuizen.
3.2.

Andere

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle
van de identificatie van paarden (PCCB/S2/626734).
Omzendbrief met betrekking tot het aanbieden van dieren in het slachthuis (PCCB/S2/GDS/863436).
1

Omzendbrief met betrekking tot noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
(PCCB/S3/GDS/952588).
Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor varkens (PCCB/S2/GDS/
975092).
Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor kalveren (PCCB/S2/GDS/
262877).
Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor runderen, schapen en geiten
(PCCB/S2/GDS/975157).
Omzendbrief met betrekking tot de informatie over de voedselketen voor paarden (PCCB/S2/GDS/
242709).

4. Definities en afkortingen
1

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren : als landbouwhuisdier gehouden runderen (met inbegrip
van de soorten Bubalus en Bison), varkens, schapen, geiten en éénhoevigen
VKI: voedselketeninformatie
DGZ : Dierengezondheidszorg Vlaanderen
ARSIA : Association Régionale de Santé et d'Identification animales

5. Identificatiecontrole
Slachthuisexploitanten moeten er voor zorgen dat dieren of partijen dieren die zij in het slachthuis
2
ontvangen, zo zijn geïdentificeerd dat hun herkomst kan worden getraceerd . Daartoe moeten in het
autocontrolesysteem specifieke procedures voorzien zijn en toegepast worden. Deze procedures
moeten garanderen dat elk dier / elke groep dieren dat / die op het terrein van het slachthuis wordt
3
aanvaard naar behoren is / zijn geïdentificeerd .
De identificatiecontrole omvat een documentencontrole en een controle van de dieren zelf. De
identificatie van de te slachten dieren dient -naast een aantal andere gegevens- eveneens te worden
4
geregistreerd in Beltrace .
Indien de dieren niet naar behoren zijn geïdentificeerd, moet de slachthuisexploitant de officiële
5
dierenarts daarvan in kennis stellen en moet de exploitant passende maatregelen treffen . De
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Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage I, punt 1.2.
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Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 3.
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Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage II, sectie II, punt 2, a).
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Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen: artikel 1, §1, 5°.
5
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong: bijlage II, sectie II, punt 3.
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exploitant dient bij de vaststelling van non-conformiteiten eveneens een melding in te voeren in
6
Beltrace alvorens de dieren voor het ante-mortemonderzoek aan te bieden .
5.1. Documentencontrole
Vóór het afladen van de dieren in het slachthuis, verzamelt de slachthuisexploitant alle documenten
die de dieren moeten begeleiden:
•
•
•
•
•
•

voor runderen en paarden: paspoorten,
voor vleeskalveren die afkomstig zijn van bedrijven die werken met een elektronisch paspoort:
een verplaatsingsdocument,
voor varkens, schapen, geiten en hertachtigen: verplaatsingsdocumenten,
7
de voedselketeninformatie, indien deze niet vooraf werd overgemaakt ,
bij noodslachtingen: het specifieke vervoerdocument voor noodslachtingen,
eventueel vereiste gezondheidscertificaten.
5.1.1. Runderen

De exploitant controleert of elk paspoort correct gevalideerd is. Hij controleert m.n. de aanwezigheid
van de volgende gegevens op het paspoort:
•
•
•

een datum van vertrek van de veehouderij,
de handtekening van de veehouder onder het op het paspoort gekleefde sanitair vignet,
de melding m.b.t. de voedselketeninformatie (de VKI kan -zelfs bij voorkeur- ook elektronisch
worden overgemaakt).

Indien de paspoorten een andere status dan R-00 (H-, N-, M-, R-codes) vermelden, brengt de
exploitant meteen de officiële dierenarts op de hoogte. Het slachten mag niet aangevat worden
alvorens de officiële dierenarts daartoe toestemming verleent.
5.1.2. Kalveren

8

Wanneer vleeskalveren in het slachthuis worden aangevoerd met een individueel papieren paspoort,
zijn de regels voor runderen (zie punt 5.1.1.) van toepassing.
Vleeskalveren die afkomstig zijn van bedrijven die werken met een elektronisch paspoort, worden
enkel aangevoerd met een verplaatsingsdocument (vervoersdocument).
De exploitant controleert de aanwezigheid van de volgende gegevens:
•
•

•

een datum van vertrek van de veehouderij op het verplaatsingsdocument,
het voorkomen van elk in het slachthuis aangevoerd kalf op het verplaatsingsdocument:
 elk aangevoerd kalf moet op de lijst voorkomen,
 op de lijst kunnen evenwel meer kalveren staan dan er effectief aangevoerd worden,
de melding m.b.t. de voedselketeninformatie, die in dit geval steeds elektronisch wordt
overgemaakt.
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Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen: artikel 2.
Voor de modaliteiten en aanlevertermijnen van de voedselketeninformatie: zie www.favv.be/ dierlijkeproductie/dieren/vki/
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Onder kalveren worden verstaan: runderen van maximum 12 maanden oud.
7

3

Het statuut van de slachtkalveren moet in Sanitel nagekeken worden. Indien een slachtkalf een
andere status dan R-00 (H-, N-, M-, R-codes) heeft, brengt de exploitant meteen de officiële dierenarts
op de hoogte. Het slachten mag niet aangevat worden alvorens de officiële dierenarts daartoe
toestemming verleent.
5.1.3. Paarden
De exploitant controleert de volgende elementen in het paspoort:
•
•

•
•

de leeftijd van het paard,
de datum van opmaak / afgifte van het paspoort of, als deze datum niet is vermeld, de datum
waarop het signalement werd opgemaakt en de microchip werd ingeplant of waarop het
oorsprongscertificaat werd gevalideerd,
als het gaat om een duplicaat: de datum waarop de tijdelijke uitsluiting afloopt,
de eindbestemming van het in het slachthuis aangeboden paard. Indien het paspoort geen
bestemming in hoofdstuk IX vermeldt of als het dier bestemd is om te worden geslacht voor
menselijke consumptie moet er steeds een bijkomende verificatie uitgevoerd worden in de
databank van de Belgische Confederatie van het Paard.

De slachthuisexploitant moet vervolgens eveneens verifiëren of alle aangeboden paarden in de
databank van de Belgische Confederatie van het Paard geregistreerd zijn, uitgezonderd:
•
•

•

paarden afkomstig uit het intracommunautair handelsverkeer en vergezeld van een
gezondheidscertificaat waarvan de geldigheid (10 dagen) niet overschreden is;
paarden afkomstig uit het intracommunautair handelsverkeer vergezeld van een
gezondheidscertificaat waarvan de geldigheid van 10 dagen is overschreden, maar de huidige
houder wordt op het gezondheidscertificaat vermeld als ontvanger én de paarden zijn
maximum sinds 30 dagen aanwezig in België;
ingevoerde paarden vergezeld van een gezondheidscertificaat en met een paspoort conform
de Europese regelgeving en die sedert maximum 3 maanden aanwezig zijn in België.
5.1.4. Varkens

De exploitant controleert of het verplaatsingsdocument volledig is ingevuld en getekend werd door de
verantwoordelijke van de laadplaats en de vervoerder of bestuurder.
Hij controleert in het bijzonder de overeenstemming van:
•
•

de beslagcode op het document en die op de varkens (slachtmerk of klophamer),
het aantal in het slachthuis aangevoerde varkens per beslagcode en het op het document
vermelde aantal.
5.1.5. Schapen, geiten en hertachtigen

De exploitant controleert of het verplaatsingsdocument volledig is ingevuld en getekend werd door de
verantwoordelijke van de laadplaats en de vervoerder of bestuurder.
Hij controleert in het bijzonder of het aantal in het slachthuis aangevoerde dieren overeenstemt met
het aantal dieren dat vermeld wordt op het document.
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5.1.6. Voedselketeninformatie
De voedselketeninformatie speelt een belangrijke rol in de communicatie van gegevens over de
(gezondheids)historiek van de dieren die ter slachting worden aangeboden. De VKI dient actief te
worden gebruikt om de slacht- en keuringsactiviteiten te organiseren, niet alleen logistiek maar vooral
met het oog op een op risico gebaseerde aanpak.
Voor gedetailleerde informatie over de inhoudelijke en vormelijke vereisten van de VKI: zie de
omzendbrieven met betrekking tot de informatie over de voedselketen. Deze omzendbrieven zijn
opgemaakt voor de verschillende diersoorten (runderen, schapen en geiten – kalveren – varkens –
9
paarden) en zijn terug te vinden op de website van het FAVV .
5.1.7. Document bij noodslachtingen
Het vervoerdocument, dat een verklaring van de veehouder en de dierenarts bevat, moet volledig en
duidelijk leesbaar (bij voorkeur in drukletters) ingevuld zijn.
Voor gedetailleerde informatie over het vervoerdocument: zie de omzendbrief m.b.t. noodslachtingen
van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren. Deze omzendbrief is terug te vinden op de website
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van het FAVV .
5.1.8. Gezondheidscertificaten
De exploitant controleert de volgende elementen op de gezondheidscertificaten:
•

•
•

de geldigheid van het certificaat: dit wil zeggen dat het certificaat origineel moet zijn,
gedateerd en getekend werd door een officiële dierenarts en dat de vertrekdatum van de
veehouderij niet meer dan 10 dagen in het verleden ligt. Overschrijvingen of doorhalingen, die
het certificaat ongeldig maken, mogen niet aanwezig zijn;
de vermelding van de losplaats: ofwel het betrokken slachthuis ofwel een erkend
verzamelcentrum;
alle met een gezondheidscertificaat aangevoerde dieren worden vermeld op het betreffende
certificaat (hetzij hun individuele nummers, hetzij hun aantal per lot).
De identificatienummers van de dieren die worden vermeld op het certificaat en niet vervoerd
werden naar het slachthuis, alsook een verschil in aantal dieren in een lot, dienen te worden
meegedeeld aan de officiële dierenarts.

5.2. Identificatiecontrole van de dieren (na het lossen)
5.2.1. Runderen (inbegrepen vleeskalveren)
De slachthuisexploitant controleert:
•
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de aanwezigheid van 2 conforme oormerken (elektronische identificatie is mogelijk).

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/noodslachtingen
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•

•

Bij afwezigheid van één oormerk wordt nagegaan of een geel slachthuisvignet aanwezig is
op het paspoort bij runderen of op het verplaatsingsdocument bij aanvoer van vleeskalveren
met elektronische paspoorten;
de identificatie van alle runderen: de 8 cijfers van het oormerk en de overeenstemming met
het paspoort worden nagegaan.
Bij aanvoer van vleeskalveren met elektronische paspoorten dienen de 8 cijfers van het
oormerk en de aanwezigheid van dit nummer op het verplaatsingsdocument gecontroleerd te
worden;
in geval van ontvangst van runderen of vleeskalveren uit een andere lidstaat van de Europese
Unie: of elk paspoort het oormerknummer van het moederdier vermeldt. Dit oormerknummer
van de moeder is voor de meeste lidstaten verplicht voor runderen die geboren zijn vanaf
01.01.1998, behalve voor:
 de Tsjechische Republiek, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus, Hongarije, Malta,
Polen, Slovenië en Slowakije: verplicht voor runderen geboren na 01.01.2004,
 Bulgarije en Roemenië: verplicht voor runderen geboren na 01.07.2006,
 Kroatië: verplicht voor runderen geboren na 01.01.2013.
5.2.2. Paarden

De identificatievereisten worden bepaald door de herkomst van het paard en de duur van zijn verblijf
in België.
Voor gedetailleerde informatie over de identificatievereisten van paarden, alsook de controle hiervan: zie
de specifieke omzendbrief m.b.t. verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de
controle van de identificatie van paarden. Deze omzendbrief is terug te vinden op de website van het
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FAVV .
5.2.3. Varkens
De slachthuisexploitant controleert de aanwezigheid van de reglementair vereiste slachtmerken:
oormerken, clips of de klophamerstempel. De aanwezigheid van een leesbare klophamerstempel op
minstens één flank dient beoordeeld te worden op het karkas, na het slachten.
De slachtmerken moeten de beslagcode van het laatste beslag van herkomst bevatten. Tenzij de
herkomst een verzamelcentrum is, staat die beslagcode vermeld op het verplaatsingsdocument, onder
de rubriek m.b.t. de laadplaats.
5.2.4. Schapen, geiten en hertachtigen
De slachthuisexploitant controleert de schapen, geiten of hertachtigen op de aanwezigheid van twee
conforme oormerken (elektronische identificatie is mogelijk).
Jonge schapen of geiten van minder dan 12 maanden oud kunnen geïdentificeerd zijn a.d.h.v. één
enkel blauw beslagoormerk in het linkeroor.
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Het slachthuisvignet is niet van toepassing op runderen onderworpen aan het intracommunautaire handelsverkeer.
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http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/identificatie/paarden
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5.3. Registraties in Beltrace
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Bij het binnenbrengen van de dieren in het slachthuis dient de slachthuisexploitant de slachtaangifte
14
in ontvangst te nemen alvorens de dieren worden afgeladen . Bij de slachtaangifte overhandigt de
aangever tevens de documenten die de dieren moeten begeleiden.
De slachthuisuitbater beslist -o.a. op basis van de voedselketeninformatie- of de dieren al of niet
worden toegelaten in het slachthuis, en ze dus al of niet worden afgeladen. Eenmaal de dieren zijn
afgeladen, dienen ze in het slachthuis van ontvangst van ontvangst te worden geslacht. Meer
gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden in de omzendbrief m.b.t. het aanbieden van dieren in
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het slachthuis. Deze omzendbrief is terug te vinden op de website van het FAVV .
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De slachthuisuitbater registreert de aangifte in Beltrace alvorens de dieren uitgeladen worden. Dit
omvat o.a. de identificatie van de te slachten dieren. De exploitant valideert de ingebrachte gegevens
ten opzichte van de gegevens vervat in de Saniteldatabank. Vervolgens plaatst hij een stempel en zijn
handtekening op de begeleidende documenten:
• runderen: de stempel met het erkenningsnummer van het slachthuis en de slachtdatum
worden op de achterkant van de paspoorten geplaatst. De paspoorten worden
vervolgens bezorgd aan de officiële dierenarts voor een steekproefsgewijze controle.
Na de steekproefsgewijze controle door de officiële dierenarts dient de uitbater deze
paspoorten naar DGZ-ARSIA te versturen;
• vleeskalveren met elektronische paspoorten: de stempel met het erkenningsnummer
van het slachthuis en de slachtdatum worden op het verplaatsingsdocument geplaatst;
• paarden: de stempel met het erkenningsnummer van het slachthuis wordt op de eerste
pagina van het paspoort geplaatst met de vermelding “ongeldig”. De paspoorten worden
vervolgens bezorgd aan de officiële dierenarts voor een steekproefsgewijze controle.
Na de steekproefsgewijze controle door de officiële dierenarts dient de uitbater deze
paspoorten naar de Belgische confederatie van het paard te versturen;
• varkens: de stempel met het erkenningsnummer van het slachthuis en de slachtdatum
worden op het verplaatsingsdocument geplaatst. Het origineel wordt teruggegeven aan
de vervoerder en de slachthuisexploitant bewaart zelf een kopie;
• schapen, geiten en hertachtigen: de stempel met het erkenningsnummer van het
slachthuis en de slachtdatum worden op het verplaatsingsdocument geplaatst. Het
origineel wordt teruggegeven aan de vervoerder en de slachthuisexploitant bewaart zelf
een kopie.
De slachthuisuitbater bezorgt de officiële dierenarts een lijst van de dieren die hij voor het
gezondheidsonderzoek voor het slachten (de ante-mortemkeuring) zal aanbieden, evenals de
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documenten die de dieren moesten begeleiden .
Indien de dieren niet naar behoren zijn geïdentificeerd of bij de validatie in Beltrace een foutmelding
verschijnt, moet de slachthuisexploitant de officiële dierenarts daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
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Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen: artikel 9.
Hetzelfde geldt als het dier dood of gekeeld (noodslachting buiten het slachthuis) is.
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http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/vervoerlevendedieren/
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Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen: artikel 11.
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Koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen: artikel 12.
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Het betrokken dier of de betrokken dieren mag / mogen niet worden geslacht en wordt / worden
afgezonderd en in het slachthuis opgestald. De dieren dienen te worden gedrenkt, voorzien te zijn van
strooisel en indien nodig gevoederd en gemolken te worden.
De exploitant dient bij de vaststelling van non-conformiteiten eveneens een melding in te voeren in
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Beltrace . De aanwezigheid van een identificatiefout wordt individueel (voor runderen, kalveren,
schapen, geiten, hertachtigen en paarden) of per lot dieren (voor varkens) geregistreerd. In het geval
van varkens wordt het aantal niet-geïdentificeerde dieren geregistreerd.
In het zeer uitzonderlijke geval dat de non conformiteit pas na het slachten van het dier opgemerkt
wordt, dient de uitbater alle delen van het geslachte dier te identificeren en ze onder toezicht van de
officiële dierenarts te bewaren.

6. Bijlagen
/

7. Overzicht van de revisies
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Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen: artikel 2.

8

9

