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1. Doel
In het ministerieel besluit van 20 september 2010 is het modelformulier voor het overmaken van
informatie over de voedselketen (voedselketeninformatie, afgekort: VKI) in de konijnensector
opgenomen. Om de uitwisseling van informatie door de VKI tussen konijnenhouders en
slachthuisexploitanten te vereenvoudigen zijn echter kleine wijzigingen aangebracht aan het
oorspronkelijke VKI. Het aangepaste model is opgenomen in bijlage 2 van deze omzendbrief.
Operatoren kunnen gebruik maken van het model in de bijlage.
De Europese voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen zijn grotendeels
vastgelegd in de verordeningen die samen het zogenaamde hygiënepakket vormen. Dat betekent dat
die voorschriften rechtstreeks van toepassing zijn op alle operatoren die actief zijn in de voedselketen,
inclusief zij die dieren houden.
De voorschriften leggen de houders van dieren, inclusief lagomorfen (konijnen) de verplichting op om
aan de slachthuisexploitant voedselketeninformatie (afgekort : VKI) te verstrekken over elk dier/elke
groep van dieren dat(die) zij naar het slachthuis sturen. Zij moeten daartoe bedrijfsregisters bijhouden
waarin die specifieke informatie wordt bijgehouden. Op basis van die gegevens moet de houder van
dieren de VKI aanmaken en aan de slachthuisexploitant verstrekken.
Anderzijds moeten de slachthuisexploitanten naar de VKI vragen, ze in ontvangst nemen en nakijken.
Zij moeten die informatie actief gebruiken met het oog op de organisatie van hun werkzaamheden.
Zij mogen geen dieren op het terrein van het slachthuis toelaten als zij niet over die informatie
beschikken voor de betreffende dieren.
Ten slotte controleert het FAVV of de informatie aanwezig is en of ze geldig en betrouwbaar is. Er
wordt ook nagegaan of de slachthuisexploitant de informatie daadwerkelijk en efficiënt gebruikt.
Tot nog toe werd een voorlopig modeldocument gebruikt om de VKI door te sturen. Er is nu een nieuw
model dat het oude vervangt en dat van kracht wordt zodra een ministerieel besluit is gepubliceerd dat
een aanvulling inhoudt van het ministerieel besluit van 20 september 2010 waarin reeds
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modeldocumenten zijn opgenomen voor andere diersoorten. Als papieren documenten worden
gebruikt, zal het slachthuis enkel nog het nieuwe model mogen aanvaarden.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief betreft de modaliteiten van de voedselketeninformatie voor de lagomorfen.
Ze is bestemd voor de houders van lagomorfen en voor de slachthuisexploitanten, hun
beroepsverenigingen en de beroepsverenigingen van de dierenartsen. Ze betreft de modaliteiten van
de voedselketeninformatie voor de lagomorfen.
Deze omzendbrief heeft geen betrekking op de in- en uitvoer van konijnen uit het communautaire
grondgebied.

3. Referenties
3.1. Wetgeving
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
levensmiddelenhygiëne, bijlage I, deel A, III, punten 7 en 8. (Publicatieblad van de Europese Unie L
226 van 25.06.2004) = verplichting voor de houder van lagomorfen om registers bij te houden en
inhoud van die registers.
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, bijlage
II, sectie III. (Publicatieblad van de Europese Unie L 226 van 25.06.2004) = verplichtingen op het
gebied van VKI voor slachthuisexploitanten.
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, bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, A
en sectie II, hoofdstuk II. (Publicatieblad van de Europese Unie L 226 van 25.06.2004) =
controleverplichtingen van de bevoegde autoriteiten op het gebied van VKI.
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, 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, artikel 1 en bijlage I. (Publicatieblad van de Europese Unie L 338
van 22.12.2005) = voorschriften met betrekking tot de toepassing van de VKI.
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 van het
Europees Parlement en de Raad vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig
de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad,
tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004
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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) nr. 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
Ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over
de voedselketen (Belgisch Staatsblad van 30 november 2010).
3.2. Andere
Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische
voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace. (PCCB/S6/641883)

4. Definities en afkortingen
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Lagomorfen: de konijnen, hazen, knaagdieren;
Lot dieren: alle of een aantal dieren uit een beslag
VKI: voedselketen informatie;
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
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5. Voedselketeninformatie
5.1. Omschrijving van de verplichtingen
De wettelijke vereisten in verband met de voedselketen zijn voornamelijk op niveau van de Europese
Unie vastgelegd, ook voor konijnenhouders. Ze leggen op dat de konijnenhouders voor elk dier/elke
groep dieren dat/die ze naar het slachthuis sturen, aan de slachthuisexploitant een VKI dienen te
bezorgen. Omgekeerd, mogen slachthuisexploitanten geen dieren tot het terrein van het slachthuis
toelaten zonder dat ze voor deze dieren beschikken over informatie opgenomen in een VKI.
De konijnenhouder moet een aantal gegevens uit zijn bedrijfsregisters via de VKI overmaken aan de
slachthuisexploitant. De slachthuisexploitant moet de ontvangen informatie gebruiken om de aanvoer
en het slachten van de dieren in zijn inrichting te beheren. Zo moet hij rekening houden met de
gezondheidstoestand van de dieren op het moment van het laden en in een periode voor het slachten,
zodat hij, indien nodig, specifieke procedures voor het slachten van dieren kan instellen. Het FAVV
ziet tenslotte toe op de beschikbaarheid, de inhoud, de geldigheid en de betrouwbaarheid van de
informatie. Ook wordt nagegaan of de slachthuisexploitant de informatie effectief en efficiënt gebruikt.
5.1.5.2.

Te verstrekken gegevens

De VKI betreft, overeenkomstig de Europese voorschriften, in het bijzonder:
•
•
•

•
•

•

•
•

de status van het bedrijf van herkomst of van de regio waar het zich bevindt wat de regionale
gezondheidsstatus van de dieren betreft;
de gezondheidsstatus van de dieren;
de toegediende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of andere behandelingen die
de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan en waar van de wachttijd meer
dan 0 bedraagt, evenals de data van toediening van deze behandelingen en de wachttijden;
de aanwezigheid van ziekten op het bedrijf, op het moment van het laden en in een periode
voor het slachten, 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 of
pathogenen, bij het laden en in een periode voor het slachten, die de veiligheid van het vlees
in het gedrang kunnen brengen, genomen monsters, met inbegrip van monsters die in het
kader van de bewaking en de bestrijding van zoönoses en residuen werden genomen;
de relevante verslagen over de resultaten van eerdere antemortem- en postmortemkeuringen
van dieren van hetzelfde bedrijf van herkomst, met inbegrip van de verslagen van de officiële
dierenarts in het bijzonder inbegrepen;
de productiegegevens, wanneer die afwijkend zijn en eventuele ziekten aan het licht kunnen
brengen;
de naam en het adres van de bedrijfsdierenarts of bij gebrek de privédierenarts die normaliter
de dieren van het bedrijf van herkomst behandelt.

Sommige van die gegevens zijn beschikbaar in de databank van het FAVV en moeten dan ook niet
meer worden vermeld op het formulier vermeld worden (zie bijlage hieronder1).
De slachthuisexploitant moet de VKI eisen opvragen bij diegenenvan zij die de dieren aanbieden voor
de slacht en. Hij moet deze ontvangen informatie analyseren om zijn activiteiten zo te organiseren dat
het risico zo gering mogelijk is. HijDe slachthuisverantwoordelijke is in geen geval slechts een
tussenpersoon fungeert dus geenszins gewoon als « doorgeefluik » voor het overmaken van de
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informatie opgenomen in de VKI tussen de konijnenhouder en de officiële dierenarts die moet instaatn
voor de keuring. Hij moet met deze informatie rekening houden om de slachtingen in zijn inrichting te
beheren.
In principe moet moet de VKI uiterlijk 24 uur vóór aankomst van de dieren van tevoren inbij het
slachthuis toeaankomen. Enkel een volledig en correct ingevuld VKI is geldig.
Als Indien de slachthuisexploitant na beoordelingevaluatie van de VKI besluit beslist om de betrokken
dieren voor slachting te aanvaarden, plaatst hij de stempel van het slachthuis op deze VKI en maakt
hij deze VKI moeten de gegevens onmiddellijk overbeschikbaar worden gesteld aan de officiële
dierenarts belast met de ante-mortemkeuring. Voorafgaand aanDe officiële dierenarts moet voordat de
ante-mortemkeuring (keuring van het levende dier vóór de voordat het wordt geslachting) plaatsvindt
moet de officiële dierenarts, in kennis worden gesteld van alle feiten informatie die kunnen kan wijzen
op een (gezondheids-) probleem bij het dier/de groep van dieren dat een mogelijk gevolg kan hebben
op de voedselveiligheid in het gedrang kan brengen.
In principe kunnen konijnen zonder VKI nooit in het slachthuis aangevoerd (en afgeladen) worden.
Indien dit toch gebeurt Wanneer lagomorfen in het slachthuis aankomen zonder VKI, moet de
slachthuisexploitant de officiële dierenarts daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De ontbrekende VKIs
moeten bij het slachthuis toekomen binnen 24 uur na aankomst van de betrokken dieren. Bovendien
mogen deze De dieren mogen niet worden geslacht zolang de officiële dierenarts daarvoor geen
toestemming heeft gegeven op basis van de ontvangen informatie.
5.2.5.3.

Concrete toepassing

Het document voor het doorgeven van VKI wordt door de veehouder opgemaakt voor elk lot konijnen
dat vervoerd wordt, voor een welbepaalde datum van verzending en met één welbepaald slachthuis
als bestemming. VKI-document wordt voor elk lot van een bepaald beslag, voor een bepaalde
verzenddatum en voor een specifiek slachthuis van bestemming opgemaakt door de houder van de
dieren. Merk op dat de verplichting inzake VKI geldt voor alle soorten van lagomorfen (fokdieren,
vleeskonijnen, hazen en knaagdieren,…): één enkel formulier is voorzien voor alle soorten
lagomorfen.
Het opmaken van de VKI kan op papier of op elektronische wijze gebeuren. Het overmaken van de
VKI aan het slachthuis kan op papier of op elektronische wijze. Het Agentschap moedigt echter 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, door de houder van
de betrokken dieren; of
b) Door het invullen van de informatie in een elektronisch document door de houder van de
betrokken dieren en dit vervolgens uit te printen. Deze papieren VKI moet dan minstens
de gegevens bevatten die opgenomen zijn in de regelgeving.
Deze VKI op papier 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,
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per post, per fax, …..) en onder zijn verantwoordelijkheid. De VKI enkel meegeven 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 Belgisch
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 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 het elektronische VKI-document moet op het slachthuis aanwezig zijn tenminste 24 uur
voordat de dieren bij het slachthuis aankomen.
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, tenzij hij gebruik maakt van de e-VKI module in SANITEL.
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
verplaatsingsdocument 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 20181, kan gebruikt worden. De
vervoerder moet dit document 5 jaar bewaren en de vervoersgegevens registreren in SANITEL.
De informatie in een VKI is van toepassing op en is dus identiek voor elk dier in het lot dat op de VKI
vermeld staat. Wanneer voor een dier of lot dieren of deel van een lot dieren afwijkende gegevens
moeten worden meegedeeld, moet voor dat dier of dat deel van een lot dieren een apart VKI
opgesteld worden.
Opgelet: indien het nodig is om voor een deel van een lot een specifiek VKI in te vullen, is er in feite
geen sprake meer van één enkel lot, maar van 2 afzonderlijke loten die als zodanig behandeld moeten
worden.
In de als bijlage bijgevoegde tabel (zie bijlage 1) vindt u een opsomming van en uitleg bij de minimale
gegevens die ten minste door de houder van lagomorfen aan de slachthuisexploitant moeten worden
verstrekt.
Verder vindt u in bijlage ook hierbij het nieuwe modelformulier (bijlage 2) dat gebruikt moet kan
worden gebruikt om de voedselketeninformatie (VKI) te verstrekken. Het werd opgemaakt in overleg
met de vertegenwoordigers van de beroepssectoren. Er werd een maximale harmonisering
nagestreefd om de verstrekte informatie zo homogeen mogelijk te maken en de interpretatie van de
documenten te vereenvoudigen. Het modelformulier werd goedgekeurd door het FAVV en wijkt lichtjes
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af van het model dat is vastgelegd inzal als bijlage bij het ministerieel besluit van 20 september 2010
worden gevoegd. Dit model kan echter door de operatoren gebruikt worden in plaats van het formulier
dat opgenomen is in het ministerieel besluit, om de handel te bevorderen.
Er is één model dat geldig is voor zowel vleeskonijnen, reformvoedsters als andere lagomorfen.
Het vermelde formulier is ook elektronisch beschikbaar via op de website www.favv.be. Het kan
worden gedownload om het verder elektronisch af te handelen en door te sturen, dan wel afgedrukt
om als papieren formulier te worden gebruikt.Men kan het downloaden, invullen en elektronisch
doorsturen of het afdrukken en vervolgens gebruiken als papieren document. De manier waarop de
gegevens worden verstrekt (op papier of elektronisch) mag thans vrij worden gekozen. Omdat de
termijn van 24 uur moeilijker kan worden nageleefd als men met papieren formulieren werkt, zal de
elektronische manier op termijn de enige zijn waarmee geheel kan worden voldaan aan de
voorschriften uit de verordeningen. Als men er niet voor kiest om de gegevens elektronisch door te
sturen, moet het als bijlage 2 bijgevoegde standaardformulier worden gebruikt.
Om te garanderen pdat de gegevens geldigvoldoende actueel zouden zijn bij aankomst van de
betrokken dieren in het slachthuis, zijn ingevulde formulieren maximumten hoogste 7 dagen geldig.
Wanneer Indien echter in deze periode van de geldigheidsduur van 7 dagen tijdens de
geldigheidstermijn van de VKI evenwel nieuwe behandelingen worden toegediend of analyses worden
uitgevoerd en/of wanneer ziekten of abnormale sterfte productiecijfers worden vastgesteld, moeten
een nieuwe VKI opgesteld en overgemaakt worden-formulieren worden opgemaakt en aan het
slachthuis verstrekt. De dag van de ondertekening van de VKI door de konijnenhouder wordt
beschouwd als de eerste dag van de geldigheid van deze VKI.
Wanneer Als de dieren via een tussenpersoon (al dan niet via een markthandelaar,…) worden
verhandeld, moet elke tussenpersoon/handelaar de VKI opvragen bij elkede vorige houder naar de
VKI vragen en dezeie desgevallend informatie waar nodig aanvullen met nieuwe relevante informatie.
Indien nodig, voegt hij via een nieuw VKI-document aanvullende relevante informatie toe met
betrekking tot de periode dat hij het dier in zijn bezit heeft en de aankomst in het slachthuis. In elk
geval moet de informatie die uiteindelijk aan het slachthuis wordt verstrekt moet de volledige periode
omvatten waarvoor VKI vereist is, afgedekt zijn door de aan het slachthuis bezorgde informatie
opgenomen in de VKI.
De manier waarop de slachthuisexploitant op zijn beurt de VKI aan de officiële dierenarts
verstrektaanbiedt, ismag eveneens vrij worden te kiezengekozen. Met het oog op een vlot verloop van
de controle vanactiviteiten met betrekking tot de VKI evenals van de slacht- en
keuringswerkzaamheden, het slachten en de keuring, is het echter wenselijk dat moet de VKI in elk
slachthuis de VKI op eenvormige manier aan de officiële dierenarts voorgelegdwordt verstrekt worden
en in volgorde van aanbieding van de dieren voor ante-mortemkeuring. Er moeten met het oog daarop
in elk slachthuis concrete afspraken worden gemaakt tussen de exploitant en de officiële dierenartsen
die in de inrichting werken1.

1

Verordening (EG) nr. 854/2004 : ‘’ De lidstaten zorgen ervoor dat exploitanten van een levensmiddelenbedrijf de bevoegde
autoriteit alle nodige assistentie verlenen bij de uitvoering van de officiële controles. Met name : …..stellen zij alle documentatie
en registers beschikbaar die in het kader van deze verordening zijn voorgeschreven of door de bevoegde autoriteit noodzakelijk
worden geacht om de situatie te kunnen beoordelen.» (art 4, punt 1).
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De bewaartijd van de gegevens VKI-documenten bedraagt 2 jaar voor de slachthuizen en 5 jaar voor
de konijnenhouders van lagomorfen2.
5.3.5.4.

Intracommunautair handelsverkeer

Voor het verzenden van konijnen naar een in een andere lidstaat gelegen slachthuis, kunnen a priori
de formulieren van het land van verzending of van bestemming gebruikt worden, op voorwaarde dat
deze de minimaal te verstrekken informatie zoals vastgelegd in bijlage I van verordening (EG) nr.
853/2004 bevat. Om mogelijke problemen bij aankomst van de dieren in het slachthuis te vermijden
indien u konijnen naar een andere lidstaat stuurt, informeer u op voorhand of de bevoegde autoriteit
van die EU-lidstaat het gebruik van een Belgisch VKI-model aanvaardt. Zoals bepaald in verordening
(EU) 2016/429 zullen zendingen slachtkonijnen met bestemming een Belgisch slachthuis na een
overgangsperiode bovendien vergezeld moeten zijn van een eigenverklaring van de konijnenhouder.
Met betrekking tot het intracommunautaire handelsverkeer zijn de volgende voorschriften van
toepassing :
1. met betrekking tot de verzending van lagomorfen vanuit een lidstaat van de EU naar een
slachthuis in België, zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van waaruit de dieren
naar België worden verzonden, in kennis worden gesteld van het Belgische modelformulier en
worden verzocht het gebruik daarvan op te leggen aan zij die dieren naar België verzenden.
Zolang geen formele communautaire of bilaterale overeenkomsten zijn afgesloten met de
betreffende lidstaten, worden gedurende een overgangsperiode ook de formulieren van de
landen van verzending aanvaard.
2. voor verzending van lagomorfen vanuit België naar een slachthuis in een andere lidstaat van
de EU wordt het formulier van het land van bestemming gebruikt. De formulieren en de
specifieke begeleidings- of overgangsmaatregelen worden, zodra ze bekend zijn,
gepubliceerd op de website van het FAVV. Voor sommige lidstaten, wanneer geen specifieke
voorschriften worden meegedeeld, kan de Belgische benadering worden toegepast.

6. Bijlagen
Bijlage 1: tabel: door de houder van lagomorfen minimaal aan de slachthuisexploitant te verstrekken
informatie.
Bijlage 2: VKI-formulier voor lagomorfen.
Bijlage 3: instructies aan de houders van lagomorfen ter invulling van het VKI-formulier – lagomorfen.
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verordening (EU) 2017/625
Aanpassing naar aanleiding van de

2

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
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inwerkingtreding van verordening (EU) 2016/429
Nieuw VKI-formulier
Invoegen van de inhoud van bijlage 3 in de
omzendbrief en in bijlage 1

9/9

Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen) minimaal te verstrekken informatie
Alleen de eerste 2 delen van de VKI moeten door de houder van de dieren ingevuld worden, namelijk:
- Informatie over producent en dierenarts
- Informatie over het lot lagomorfen
Algemene en logistieke gegevens

Minimale gegevens

Verwijzing
naar het
modelformulier
Deel 1.1

1.

De gegevens van de konijnenhouderij:

• Wat moet worden gemeld ?
Naam van de konijnenhouder;
Naam van de eigenaar van de konijnen;
Adres van het bedrijf;
GSM- of telefoonnummer van de konijnenhouder;
Indien mogelijk : e-mailadres (of faxnummer) van de
konijnenhouder;
Vul de naam van de verantwoordelijke van de dieren
in. Indien de verantwoordelijke niet de eigenaar is, geeft
u de naam van de eigenaar op. Dit kan een
onderneming zijn, maar even goed de naam van een
fysieke persoon.
Het telefoon- of GSM-nummer en e-mailadres (indien
beschikbaar) van de verantwoordelijke van het beslag.
Geef het adres van de konijnenhouderij op (verplicht).

2.

Kenmerken en traceerbaarheidsgegevens van
het lot konijnen (lagomorfen).

Deel 2.1
• Wat moet worden gemeld ?
Soort productie;
Lotnummer of identificatie van het gebouw van
vetmesting of andere gegevens die mogelijk maken de
link te leggen tussen de naar het slachthuis verstuurde
konijnen en de epidemiologische eenheid
Vul de specifieke gegevens in van het te slachten lot:
geef een identificatie van het lot om de traceerbaarheid
te garanderen tussen de naar het slachthuis verstuurde
konijnen en de epidemiologische eenheid van herkomst.
Dit kan de identificatie van het gebouw van vetmesting
zijn, of een lotnummer uit het bedrijfsregister.

3.

Het aantal dieren dat naar het slachthuis zal
worden gestuurd.

• Wat moet worden gemeld ?
Aantal naar het slachthuis te verzenden dieren.
Geplande datum van verzending naar het slachthuis

Deel 2.1

4.

Door de verordening (EG) nr. 853/2004
vereiste gegevens.
Naam en adres van de privédierenarts die
normaliter de dieren van het bedrijf van
herkomst verzorgt

5.

De gezondheidsstatus van de dieren

• Wat moet worden gemeld ?
Niets.Zie punt 9.

/

6.

De status van het bedrijf van herkomst of van
de regio waar het zich bevindt wat de
regionale gezondheidsstatus van de dieren
betreft
De productiegegevens, wanneer die afwijkend
zijn en eventuele ziekten aan het licht kunnen
brengen

• Wat moet worden gemeld ?
Niets.

/

7.

Minimale gegevens
Deel 1.2
• Wat moet worden gemeld ?
Verplicht :
Naam en adres van de privédierenarts die normaliter de
dieren verzorgt
Geef de naam, het adres, de GSM-nummer en emailadres van de dierenarts die gewoonlijk de dieren op
het herkomstbedrijf behandelt.

2.2
• Wat moet worden gemeld ?
Het sterftecijfer, met dien verstande dat een sterftecijfer
minder van 15% gedurende de mestperiode niet moet
worden gemeld .

Noteer alle ziekten of symptomen die zich gedurende de
laatste 8 weken hebben voorgedaan, zelfs indien u geen
geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders heeft
toegediend (of heeft laten toedienen).
Geef het sterftepercentage van het lot op; elk
sterftecijfer van >15% gedurende de afmestperiode
moet gemeld worden.
8.

De toegediende geneesmiddelen voor
• Wat moet worden gemeld ?
diergeneeskundig gebruik of andere
Vermelding van de naam van:
behandelingen die de dieren binnen een
- alle toegediende geneesmiddelen, inclusief die
relevante periode hebben ondergaan, tezamen
toegediend via het verstrekte voeder ;
met de data van toediening of behandeling en
- alle voederadditieven met een verplichte wachttijd
wachttijden, wanneer er een wachttijd is.
(met name mengvoeder met coccidiostatica);
- alle toegediende geneesmiddelen, inclusief die
toegediend via het verstrekte voeder ;
+ de start- en einddatuma of perioden van toediening +
de duur van de wachttijden (uitgedrukt in dagen).

2.4
2.3
2.4

In de rubriek informatie over voeder :
De lijn « voederfirma » is facultatief. Indien u geen
voeder gebruikt dat additieven (coccidiostatica) bevat,
omcirkel « Niet van toepassing » . Indien u wel voeders
met coccidiostatica gebruikt heeft, preciseer dan de
naam van het gebruikte coccidiostaticum, duid de
wachttermijn van het middel aan (in dagen) en de beginen einddatum van de toediening ervan. U moet alle
voeders met coccidiostatica vermelden die één of
meerdere keren in de loop van de laatste 30 dagen
toegediend werden.
In de rubriek informatie over behandelingen :
Indien geen geneesmiddelen of gemedicineerde
voeders zijn gebruikt in de loop van de laatste 30 dagen,
omcirkel « Niet van toepassing ». Indien dergelijk
gebruik heeft plaatsgevonden, vermeld dan alle
gevraagde gegevens vermelden.
• Op welke periode moet die informatie betrekking
hebben ?
De laatste 30 dagen voor het slachten.
9.

De aanwezigheid van ziekten op het bedrijf, op
het moment van laden en in een periode voor
het slachten, die de veiligheid van het vlees in
het gedrang kunnen brengen

2.24
• Wat moet worden gemeld ?
1. De gedurende de relevante periode bij de voor
slachting te verzenden dieren vastgestelde ziektetekens
en aandoeningen.
Bijvoorbeeld:
- algemene ziektetekens (uitputting, vermagering,
gebrek aan eetlust, groeivertraging, daling van de
dagelijkse gewichtsaanzet );
- sterfte met of zonder klinische tekenen (plotse
dood);
- ademhalingsstoornissen (hoesten, neusloop,…);
- zenuwstoornissen
(draaihals,
evenwichtsstoornissen);
- huidaandoeningen
(zichtbare
onderhuidse
abcessen, epidermitis, dermitis, haaruitval, ronde
kale plekken…);
- spijsverteringsstoornissen:
diarree,
zonder
geïdentificeerde oorzaak, trommelzucht,…;
- uro-genitale
aandoeningen
in
fokbedrijven
(abortus,
baarmoederontsteking,
vroegtijdige
reform onvruchtbaarheid van voedsters…).
2. Indien bekend : diagnoses en/of ziekteverwekkers

melden (bijvoorbeeld bekend op basis van in het kader
van zoönosemonitoring uitgevoerde onderzoeken).
• Wanneer moeten ziekte- en sterfgevallen worden
gemeld ?
Wat de ziektetekenen andere dan de sterfte betreft,
moet men het advies vragen van de dierenarts. Op
grond van zijn beroepskennis en omdat hij in
voorkomend geval op de hoogte is van de
voorgeschiedenis van het bedrijf, kan hij een
wetenschappelijk onderbouwd richtinggevend advies
uitbrengen over het al dan niet noodzakelijk zijn van het
vermelden van die ziektetekenen.
• Op welke periode moet de informatie betrekking
hebben ?
De laatste 8 weken voor het slachten (is dus ruimer dan
de 30 dagen voor wat de geneesmiddelen en additieven
betreft).
Merk op: de verantwoordelijke van de dieren kan onder
alle omstandigheden beslissen om de dieren niet naar
het slachthuis te sturen dieren mogen niet naar het
slachthuis verzonden worden als ze op dat ogenblik ziek
zijn!
10. Indien relevant voor de bescherming van de
volksgezondheid, de resultaten van alle
analyses van de bij de dieren genomen
monsters of van andere voor het
diagnosticeren van ziekten of pathogenen, bij
aanvoer en in een periode voor het slachten,
die de veiligheid van het 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

2.5
• Wat moet worden gemeld ?
De conclusies van laboratoriumonderzoeken (die
bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in het kader van
monitoringprogramma’s
of
diergeneeskundige
onderzoeken) voor het opsporen van pathogenen,
chemische stoffen en verontreinigingen (bijvoorbeeld
dioxine, cadmium).
De dierenarts kan een wetenschappelijk onderbouwd
richtinggevend advies geven over het al dan niet
noodzakelijk zijn van het vermelden van de resultaten
van onderzoeken.
• Welke pathogenen zijn relevant ?
U vindt hierna een niet-beperkende lijst van op de mens
overdraagbare pathogenen :
Yersinia enterolitica (op voorwaarde dat de stam
geïdentificeerd is als niet pathogeen, is geen melding
vereist. Als de stam daarentegen werd geïdentificeerd
als pathogeen, moet ze als op de VKI worden vermeld;)
E. coli EHEC, bijvoorbeeld E. coli 0 153;
rRotavirus…;
Listeria monocytogenes;
Pasteurella multocida…
NB: het is in het kader van de melding aan het
slachthuis van voedselketeninformatie over de veiligheid
van de voedselketen aan het slachthuis niet verplicht
nodig om alle hierboven vermelde pathogenen te doen
op te sporen. GBekende testresultaten moeten echter
wel aan het slachthuis worden meegedeeld.

11. De relevante verslagen van slachthuizen over
de resultaten van eerdere antemortem- en
postmortemkeuringen van dieren van hetzelfde
bedrijf, met inbegrip van verslagen van de
officiële dierenarts in het bijzonder.

/
• Wat moet worden gemeld ?
Niets voor w(wat betreft rapporten uit Belgische
slachthuizen en voor zover de nieuwe slachtingen
eveneens in een Bbelgisch slachthuis gebeuren
aangezien).
de
terugkoppeling
van
de
keuringsresultaten gebeurt via Beltrace gebeurt. De
slachthuizen kunnen langs die weg ook de resultaten

inkijken van de keuringen van eerder in België geslachte
konijnen van hetzelfde bedrijf.
Alle beschikbare informatie over keuringen van eigen
lagomorfen die het voorbije jaar in een ander land zijn
geslacht.
In het vak “bijzondere vermeldingen bij deel 1 / deel 2”,
vul bijkomende informatie in die u nuttig vindt voor het slachthuis en/of de officiële dierenarts.

OPGELET:
Indien in de periode van de geldigheidsduur van 7 dagen van de VKI nieuwe behandelingen of analyses worden
uitgevoerd en/of ziekten of abnormale productiecijfers worden vastgesteld, moet een nieuw VKI opgesteld en
overgemaakt worden aan het slachthuis.

VOEDSELKETENINFORMATIE LAGOMORFEN
DEEL 1 – INFORMATIE OVER PRODUCENT EN DIERENARTS
PRODUCENT
NAAM VERANTWOORDELIJKE VAN DE DIEREN

GSM (of TEL)

NAAM VAN DE EIGENAAR VAN DE DIEREN
BESLAGNUMMER

BE

-

ADRES VAN DE HOUDERIJ
E-MAIL

DIERENARTS DIE DE DIEREN OP HET HERKOMSTBEDRIJF BEHANDELT
NAAM

GSM (of TEL)

ADRES

E-MAIL

DEEL 2 – INFORMATIE OVER HET LOT LAGOMORFEN
2.1. KENMERKEN VAN HET LOT LAGOMORFEN
KWALITEITSLABEL (facultatief)
LOTNUMMER LAGOMORFEN

AANTAL DIEREN NAAR SLACHTHUIS

2.2. PRODUCTIEGEGEVENS
ZIEKTEN / SYMPTOMEN JA □

NEE □

INDIEN JA, VASTSTELLINGEN / OORZAAK (indien gekend):

STERFTEPERCENTAGE VAN HET LOT

2.3. INFORMATIE OVER VOEDER

□ Niet van toepassing

VOEDERFIRMA
Toegediende voeders (mengvoeder met coccidiostatica)
Naam van de coccidiostatica

Toediening
Startdatum

Wachttijd
(in dagen)

Einddatum

□ Niet van toepassing

2.4. INFORMATIE OVER BEHANDELINGEN
Naam geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders
(incl. antiparasitaire middelen)

Behandeling
Startdatum

□ Niet van toepassing

2.5. ONDERZOEKEN UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE VOEDSELVEILIGHEID
Beschrijving + resultaat en conclusie

Wachttijd
(in dagen)

Einddatum

Referentienummer analyseverslag

BIJZONDERE VERMELDINGEN BIJ DEEL 1 / DEEL 2 (*)

(*) Vul informatie in die nuttig kan zijn voor het slachthuis en/of de officiële dierenarts

IK VERKLAAR DAT DEZE VERKLARING VOLLEDIG IS EN DAT ALLE WACHTTIJDEN WERDEN GERESPECTEERD.
IK VERKLAAR DAT IK EEN NIEUWE VKI-VERKLARING ZAL AFLEVEREN INDIEN IN DE PERIODE VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VKI-VERKLARING
NIEUWE BEHANDELINGEN OF ANALYSES ZOUDEN ZIJN UITGEVOERD EN/OF ZIEKTES OF ABNORMALE STERFTE ZOUDEN ZIJN VASTGESTELD OP HET
HERKOMSTBEDRIJF.
Datum en stempel / handtekening van de (konijnen)houder

DEEL 3 – GOEDKEURING SLACHTHUIS
Ik aanvaard deze lagomorfen voor slachting

□ Nee

□ Ja

□ Ja, onder voorwaarden

Datum en stempel / handtekening van de verantwoordelijke van het slachthuis

DEEL 4 – FAVV – CONTROLE : VKI GECONTROLEERD
Stempel / handtekening van de officiële dierenarts

Datum
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