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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de aandacht te vestigen op de wettelijke vereisten inzake
traceerbaarheid die van toepassing zijn op de konijnensector vanaf de inrichting waar de dieren
worden gehouden tot in het slachthuis.

2. Toepassingsgebied
Inrichting voor het houden van konijnen, slachthuis voor konijnen.

3. Referenties
3.1. Wetgeving
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.
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 (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van
diergezondheid (diergezondheidswetgeving)
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende
officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de
levensmiddelen-en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de

Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU)
nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en
de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking
van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en
97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles).
Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid
in de voedselketen.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
Koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire
producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de
eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.
Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor
het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften
voor de erkenning van instellingen, instituten en centra.
Koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie-en registratieregeling voor
pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.

4. Definities en afkortingen
ARSIA: association régionale de santé et d’identification animale
CMR: conventie goederenvervoer (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg)
DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
Exploitant: de (vee)houder die de inrichting uitbaat en bijgevolg verantwoordelijk is voor de konijnen
op de inrichting. Hij kan dit doen als natuurlijke persoon of rechtspersoon.
FAVV of Agentschap: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Inrichting: het bedrijf (de veehouderij) waar de konijnen worden gehouden
KB: koninklijk besluit
SANITEL: het geautomatiseerd gegevensbestand van het Agentschap als bedoeld in artikel 109 van
verordening (EU) 2016/429 voor het beheer van de identificatie en de registratie van dieren, beslagen
en houders
VKI: overdrachtdocument voor voedselketeninformatie. Verdere informatie hierover is terug te vinden
in de omzendbrief betreffende de voedselketeninformatie met betrekking tot lagomorfen
(Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Omzendbrieven).

5. Traceerbaarheid van konijnen in het slachthuis
5.1. Algemeen
De traceerbaarheid is de mogelijkheid om het traject dat een product aflegt, te traceren (onder product
verstaan we levensmiddelen, diervoeders en levensmiddelenproducerende dieren, maar ook
eventueel gebruikte verpakkingen en verpakkingsmaterialen), doorheen alle fases van de productie,
de verwerking en de distributie.
De verplichting om de traceerbaarheid van de producten te verzekeren, impliceert dat levende
konijnen (of loten konijnen afkomstig uit eenzelfde inrichting) enkel aanvaard kunnen worden voor
slachting als ze identificeerbaar zijn.
De exploitant van een slachthuis moet zich ervan verzekeren dat de procedures die hij heeft ingesteld
in het kader van zijn autocontrole, garanderen dat elk lot konijnen dat het slachthuis wordt
binnengebracht, identificeerbaar is en een vachtconditie heeft die hygiënisch slachten toelaat.

5.2. Verplichtingen inzake traceerbaarheid
5.2.1. Registratie
Elke houder die konijnen houdt met als bestemming de voedselketen, inbegrepen de kleinschalige
activiteit voor de lokale rechtstreekse verkoop aan de eindgebruiker (KB van 7 januari 2014), wordt
beschouwd als exploitant en moet zich als houder laten registreren bij het FAVV. Deze registratie
verloopt via een erkende vereniging (DGZ in Vlaanderen, ARSIA in Wallonië). De exploitant en zijn
inrichting worden geregistreerd in SANITEL. Na registratie in SANITEL ontvangt de exploitant van de
erkende vereniging een beslagnummer. Deze administratieve formaliteiten moeten afgerond zijn vóór
aanvang van de activiteit.
Bovendien is een toelating van het FAVV vereist voor de exploitant die de konijnen op zijn
konijnenhouderij zelf slacht met het oog op de rechtstreekse levering van vlees in kleine
hoeveelheden aan de eindverbruiker op de productieplaats of op een lokale publieke markt of via de
detailhandel uitgebaat door dezelfde operator en gevestigd op de plaats van productie of via een
restaurant uitgebaat door dezelfde operator en gevestigd op de plaats van productie. Het aantal stuks
te slachten konijnen is in dit geval beperkt tot maximaal 1.000 stuks per jaar. Deze toelating moet
rechtsreeks bij het FAVV aangevraagd worden. Deze toelating is niet vereist indien het aantal te
slachten konijnen op de inrichting beperkt is tot maximaal 250 stuks per jaar.
5.2.2. Identificatie van de dieren
Er is geen specifieke regelgeving over identificatie van konijnen. Algemeen geldt steeds dat alle
dieren getraceerd moeten kunnen worden en dus op een of andere wijze identificeerbaar moeten zijn.
De methode om deze identificatie te garanderen wordt niet opgelegd en wordt overgelaten aan de
vrije keuze van de exploitant – konijnenhouder die daarvoor verantwoordelijk is. De traceerbaarheid
van het vlees van konijnen, met inbegrip van de link met de levende dieren, moet eveneens verzekerd
zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van het slachthuis. Het slachthuis mag dus enkel konijnen voor
slachting aanvaarden wanneer ze geïdentificeerd zijn.

In het geval dat konijnen op een 1-op-1-transport vanaf de inrichting naar eenzelfde bestemming
(slachthuis) gaan, volstaat het verplichte verplaatsingsdocument (zie bijlage) als identificatiedocument
van het lot dieren dat verplaatst wordt.
Wanneer meerdere loten konijnen van verschillende herkomsten tegelijkertijd op hetzelfde
vervoermiddel verplaatst worden, is het essentieel dat de verschillende loten van elkaar te
onderscheiden zijn. Het verplaatsingsdocument per lot volstaat in dat geval niet meer. De exploitant
en/of de vervoerder moet dan bijkomende identificatiemerken aanbrengen op elk lot (vb. nummer van
transportkooi).
Ook in een slachthuis moet het op ieder moment mogelijk zijn om de inrichting van herkomst van de
aanwezige loten levende konijnen te identificeren. Bij vervoer naar het slachthuis moet ook een
duidelijke link aanwezig zijn tussen elk lot konijnen (en het overeenstemmend verplaatsingsdocument)
en het overeenstemmend VKI-document. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar de datum en
nummering van het andere document of een gemeenschappelijke nummering te voorzien, zodat zij
eenduidig aan elkaar zijn gekoppeld.
De exploitant van het slachthuis zorgt eveneens voor de continuïteit van de traceerbaarheid in zijn
eigen interne traceringssysteem.
5.2.3. Verplaatsingsdocument voor konijnen
Bij elke verplaatsing van konijnen tussen twee inrichtingen (of naar een slachthuis) moet een
verplaatsingsdocument opgemaakt worden door de vervoerder. De exploitanten van de laad- en
losplaats moeten beiden een kopie ontvangen van de vervoerder, ten laatste binnen de 7 dagen na
het transport. Elke partij (inclusief de vervoerder) bewaart die kopie gedurende 5 jaar (2 jaar voor de
verantwoordelijke van het slachthuis).
Er is geen wettelijk verplicht model van verplaatsingsdocument, maar de informatie die dit document
moet bevatten is wel wettelijk vastgelegd. Indien deze informatie bijvoorbeeld op een vrachtbrief
(CMR) of VKI-document aanwezig is mogen deze documenten ook gebruikt worden als
verplaatsingsdocument. De drie partijen dienen daarvan een kopie te ontvangen en te bewaren.
Model van papieren verplaatsingsdocument.
In bijlage is een model van papieren verplaatsingsdocument beschikbaar. Dit model bevat de wettelijk
vereiste informatie.
Elektronisch verplaatsingsdocument.
Een elektronisch verplaatsingsdocument mag gebruikt worden, INDIEN daarop alle wettelijke
informatie aanwezig is die nodig is voor het verplaatsingsdocument en indien elke partij
(verantwoordelijke van laadplaats, verantwoordelijke van losplaats, vervoerder) daarvan een
elektronische of geprinte kopie ontvangt en bewaart.
Vrachtbrief als verplaatsingsdocument.
De vrachtbrief van de vervoeder kan als verplaatsingsdocument gebruikt worden INDIEN daarop al de
informatie aanwezig is die nodig is voor het verplaatsingsdocument en indien elke partij
(verantwoordelijke van laadplaats, verantwoordelijke van losplaats, vervoerder) daarvan een kopie
ontvangt en bewaart.

VKI-document als verplaatsingsdocument.
Bij verplaatsing naar een slachthuis kan het VKI-document ook dienen als verplaatsingsdocument
INDIEN naast de informatie in verband met de voedselketeninformatie, daarop al de informatie
aanwezig is die nodig is voor het verplaatsingsdocument en indien elke partij (verantwoordelijke van
laadplaats, verantwoordelijke van losplaats, vervoerder) daarvan een kopie ontvangt en bewaart.
Opmerking: Het VKI-document moet altijd aanwezig zijn en mag niet worden vervangen door een
ander document, noch door een vrachtbrief, noch door een verplaatsingsdocument .

5.3. Intracommunautair handelsverkeer
Voor wat betreft het intracommunautair handelsverkeer, geldt het volgende:
1. Zendingen van voor de slacht bestemde konijnen vanuit België naar een in een andere EULidstaat gelegen slachthuis, moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat.
2. Zendingen van voor de slacht bestemde konijnen vanuit een andere EU-Lidstaat naar een in
België gelegen slachthuis, moeten vergezeld zijn van een VKI-formulier (waarop vermeld
staat dat de konijnen op het ogenblik van verzending geen ziekteverschijnselen vertonen en
dat voor de inrichting van herkomst geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen
gelden).

6. Bijlagen
Bijlage 1: Verplaatsingsdocument voor konijnen

7. Overzicht van de revisies

Versie
1.0
2.0

2.1

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
10/06/2014
Originele versie
20/08/2020
Aanpassing
naar
aanleiding
van
de
inwerkingtreding van verordening (EU) 2017/625
en van het KB van 25 juni 2018, documenten bij
intracommunautair handelsverkeer
Datum van publicatie
Correctie registratie exploitanten
Aanpassing
naar
aanleiding
van
de
inwerkingtreding van verordening (EU) 2016/429

