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1.

Goedgekeurd door
Heymans Jean-FrançoisDiricks, Herman,
directeur-generaal a.i

Doel

DoorIn het ministerieel besluit van 20 september 2010 zijn 2 modelformulieren opgenomen voor het
overmaken van is er een nieuwinformatie over de voedselketen (voedselketeninformatie, afgekort:
VKI) in de pluimveesector (met inbegrip van loopvogels).-formulier (2 modellen) dat het vroegere
begeleidend document voor slachtpluimvee heeft vervangen. Sedert 1 januari 2011 werden, bij
gebruikmaking van papieren informatiestroom, alleen nog deze nieuwe modellen aanvaard in de
slachthuizen. Om de uitwisseling van informatie door VKI’s tussen pluimveehouders en
slachthuisexploitanten te vereenvoudigen zijn echter kleine wijzigingen aangebracht aan deze
oorspronkelijke VKI’s. De aangepaste modellen zijn opgenomen in bijlage 2 en 3 van deze
omzendbrief. Operatoren kunnen gebruik maken van de modellen in de bijlage. Thans wordt in het
formulier voor braadkippen een rubriek toegevoegd in verband met de potentiële export van het vlees.
2.

Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is gericht aan de pluimveehouders, beroepsverenigingen van pluimveehouders en
pluimveeslachthuizen evenals aan de slachthuisexploitanten en zet de modaliteiten
gebruiksvoorwaarden uiteen van de informatie over de voedselketenVKI in de pluimveesector.
3.

Referenties

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);
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);
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
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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);
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. 854/2002 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, artikel 1 en bijlage I. (Publicatieblad van de
Europese Unie, L 338 van 22.12.2005);
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;
Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee;
Ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en het inhoud van de informatie
over de voedselketen;
Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming
van vleeskuikens;. (Belgisch Staatsblad 18.06.2010).
Ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over
de voedselketen.

Omzendbrief
Omzendbrief met betrekking tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische
voedselketeninformatie (eVKI) te registreren via Beltrace.

4.

Informatie over de voedselketen (VKI)
Omschrijving van de verplichtingen:

De Europese regels vereisten in verband met de voedselketen zijn voor een belangrijk deel
vastgelegd in de verordeningen van het zgn. hygiënepakket. Dat wil zeggen dat deze regels
rechtstreeks van toepassing zijn op alle ondernemers in de voedselketen, ook op de
pluimveehouders. Ze leggen op dat de pluimveehouders voor elk dier/elke groep dieren dat/die ze
naar het slachthuis sturen aan de slachthuisexploitant een VKIinformatie over de voedselketen (korter:
voedselketeninformatie of VKI) dienen te bezorgen. Omgekeerd, mogen slachthuisexploitanten geen
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dieren tot het terrein van het slachthuis toelaten zonder dat ze voor deze dieren beschikken over
informatie opgenomen in een de informatie over de voedselketenVKI.
De pluimveehouder dient daartoe de nodige gegevens bij te houden in zijn bedrijfsregisters en deze
gegevens over te maken aan de slachthuisexploitant. De pluimveehouder dient een aantal gegevens
uit zijn bedrijfsregisters via de VKI over te maken aan de slachthuisexploitant. 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,de aanvoer en het slachten van de dieren in zijn
inrichting te beheren. Zo dient hij rekening te houden met de gezondheidstoestand van de dieren op
het moment van de aanvoer en in een periode voor het slachten, zodat hij, indien nodig, specifieke
procedures voor het slachten van dieren kan instellen (logistieke slachting). Het FAVV tenslotte ziet
toe op de aanwezigheidbeschikbaarheid, de inhoud, de geldigheid en de betrouwbaarheid van de
informatie. Ook wordt nagegaan of de slachthuisexploitant de informatie effectief en efficiënt gebruikt.
Deze regels gelden sedert 1 januari 2006. Voordien bestond een min of meer gelijkaardige regeling
waarbij gebruik werd gemaakt van een document “begeleiding slachtpluimvee”.

Informatie over de voedselketen
Over te maken gegevens
De informatie over de voedselketenVKI dientheeft, overeenkomstig de Europese regels, 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;
de aanwezigheid van ziekten op het moment van laden of 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 bij
aanvoer of in een periode voor het slachten die de veiligheid van 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 worden genomen;
de relevante verslagen over de resultaten van eerdere ante-mortem- en postmortemkeuringen van dieren van hetzelfde bedrijf van herkomst, met name verslagen van de
officiële dierenarts;
de productiegegevens, wanneer die afwijkend zijn en eventuele ziekten aan het licht kunnen
brengen, en
de naam en het adres van de bedrijfsdierenarts of bij gebrek de dierenarts die normaliter
diensten verleent aan het bedrijf van herkomst.

Wegens de beschikbaarheid van sommige van deze gegevens in de databanken van het FAVV,
zullen ze niet meer moeten vermeld moeten worden in het formulier (zie verderhieronder).
De slachthuisexploitant is gehouden de voedselketeninformatie VKI op te vragen bij diegenen die de
dieren ter slachting aanbieden. Hij moetHet is zijn taak de ontvangen informatie te analyseren
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teneinde om zijn activiteit met een minimum aan risico te organiseren en de slachtvolgorde te bepalen.
Pluimvee dat negatief (gunstig) is getest op Salmonella, wordt eerst geslacht, gevolgd door pluimvee
met de status "Salmonella onbekend". Pluimvee dat positief (ongunstig) is getest op Salmonella of
bevuild pluimvee, wordt aan het einde van de slachtperiode geslacht. Om te vermijden dat de fecale
uitscheiding van Salmonella vergroot wordt ten gevolge van stress, moeten wachttijden voor deze
dieren in het slachthuis bovendien zoveel mogelijk beperkt worden. De slachthuisverantwoordelijke
houdt een register met de slachtvolgorde bij. De slachthuisverantwoordelijke Hij is dus geenszinsin
geen geval slechts een tussenpersoonlouter doorgeefluik voor het overmaken van deze informatie
opgenomen in de VKI tussen de pluimveehouder en de officiële dierenarts belast met de keuring. Hij
moet met deze informatie rekening houden om de slachtingen in zijn inrichting te beheren.
In principe dient de VKIvoedselketeninformatie uiterlijk 24 uur vóór aankomst van de dieren op
voorhand bij het slachthuis toe te komen. Enkel een volledig en correct ingevuld VKI is geldig.
Indien de slachthuisexploitant na de beoordeling van de een VKIvoedselketeninformatie 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 ter beschikking overworden gesteld van aan
de officiële dierenarts belast met de ante-mortemkeuring. Voorafgaand aan de ante-mortemkeuring
(onderzoek van het levende dier vóór de slachting) dient de officiële dierenarts in kennis te worden
gesteld van alle informatie die kan duiden op een (gezondheids)probleem bij het dier/de groep dieren
dat een mogelijke invloed gevolg kan hebben op de voedselveiligheid.
In principe kan pluimvee zonder VKI nooit in het slachthuis aangevoerd (en afgeladen) worden. Indien
dit toch gebeurtWanneer pluimvee bij het slachthuis aankomt zonder informatie over de voedselketen,
dient de slachthuisexploitant onmiddellijk de officiële dierenarts daarover in te lichten. De ontbrekende
VKI’s moeten bij het slachthuis toekomen De dieren mogen niet worden geslacht zolang de officiële
dierenarts daarvoor geen toestemming heeft gegeven en de informatie dient alsnog binnen 24 uur na
aankomst van de betrokken dieren in het slachthuis toe te komen. Bovendien mogen deze dieren niet
geslacht worden zolang de officiële dierenarts daarvoor geen toestemming gegeven heeft op basis
van de ontvangen informatie.
Praktische toepassing
Het document voor het doorgeven van VKI wordt door de veehouder opgemaakt voor elke lot1partij
slachtpluimvee die vervoerd wordt en bestemd is voor het slachthuis van een welbepaalde toom, voor
een welbepaalde datum van verzending en met ééeen welbepaald slachthuis als bestemming. Merk
op dat alle soorten slachtpluimvee onder de VKI-verplichting vallen.
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 lot dieren of 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 geen sprake meer van één enkel lot, maar van 2 afzonderlijke loten die als zodanig
behandeld moeten worden.
In de bijgevoegde tabel (zie bijlage 1) vindt u een opsomming van en uitleg bij de minimale gegevens
die minimaal door de veehouder moeten worden verstrekt aan de slachthuisexploitant.

1

Lot dieren: alle of een aantal dieren uit een beslag.
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Verder vindt u in bijlage ook de 2 nieuwe modelformulieren (bijlagen 2 en 3) voor het doorgeven van
de voedselketeninformatie (VKI). Ze zijn opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordigers van
de beroepssectoren. Daarbij is maximale harmonisatie nagestreefd teneinde de doorgegeven
informatie zo homogeen mogelijk te maken en de interpretatie van de documenten te
vergemakkelijken vereenvoudigen. Ze zijn door het FAVV goedgekeurd enwijken lichtjes af van de
modellen die zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 20 september 2010. Deze modellen
kunnen echter door de operatoren gebruikt worden in plaats van de formulieren die opgenomen zijn in
het ministerieel besluit, om de handel te bevorderen. Er is een specifiek model voor braadkippen en
een algemeen model voor alle ander slachtpluimvee dan braadkippen (met inbegrip van loopvogels).
Bij elk ervan zijn ook instructies voor om het invullen van het formulier te vergemakkelijken.
Teneinde Om het aantal bij te voegenin te vullen documenten niet nodeloos op te drijven, is er voor
geopteerd om de gegevens met betrekking tot de oppervlaktebezettingslimilieten voor mestkuikens
braadkippen (ingeval meer of minder dan 33 dieren gehouden per m2) te integreren in het de VKIdocument (bijlage 2). De verantwoordelijke van de dieren die naar het slachthuis gezonden worden,
kan Evenzeer wordt via het de VKI-document ook meedelengedeeld of de dieren al dan niet tot het
Belplume-circuit behoren dan wel niet.
De vermelde formulieren zijn ook onder elektronische vorm beschikbaar via op de website
www.favv.bewww.favv.be
of
nog
via
www.pluimvee.bewww.pluimvee.be
of
www.belplume.bewww.belplume.be. Ze kunnen worden gedownload om ze verder elektronisch af te
handelen en door te sturen, dan wel afgedrukt om als papieren formulier te worden gebruikt. De
manier waarop de gegevens worden doorgegeven (op papier ,of elektronisch) kan momenteel vrij
worden gekozen worden door de pluimveehouder. Aangezien het moeilijker is de 24-uur regeling na te
leven bij gebruik van de papieren informatiestroom, zal verdient op termijn de elektronische
communicatie de enige methode vormende voorkeur om geheel te voldoen waarmee aan de
verplichtingen van de verordeningen geheel zal kunnen worden voldaan. Het verwerken van door
veehouders elektronisch overgemaakte gegevens wordt toegelicht in de omzendbrief met betrekking
tot de verplichting voor de slachthuizen om de elektronische voedselketeninformatie (eVKI) te
registreren via Beltrace. Als niet wordt gekozen voor elektronische gegevensverstrekking maar voor
communicatie door middel van een papieren VKI, moet wordt naargelang het geval het
standaardformulier worden gebruikt dat is bijgevoegd als bijlage 2 of 3.
Om te garanderen dat de gegevens geldig voldoende actueel zijn bij aankomst van de betrokken
dieren in het slachthuis, zijn ingevulde formulieren maximum 7 dagen geldig. Indien evenwel echter in
deze periode van de geldigheidsduur van 7 dagen van de VKIvoedselketeninformatie nieuwe
behandelingen of analyses zouden zijn uitgevoerd en/of ziektes of abnormale sterfte productiecijfers
zouden zijn vastgesteld, dient moet een nieuwe VKIvoedselketeninformatie te worden opgesteld en te
worden overgemaakt worden aan het slachthuis. Hou er rekening mee dat de dag van de
ondertekening door de pluimveehouder beschouwd wordt als de eerste dag van de geldigheid van de
VKI.
Als dieren via tussenpersonen (al of niet via een markthandelaar…) worden verhandeld, dient elke
tussenpersoon/handelaar de VKIvoedselketeninformatie op te vragen bij elke vorige houder en deze
desgevallend aan te vullen met nieuwe relevante informatie. In elk geval dient de gehele periode
waarvoorover VKIvoedselketeninformatie vereist is, afgedekt te zijn door de finaal aan het slachthuis
bezorgde informatie opgenomen in de VKI.
De manier waarop de slachthuisuitbater op zijn beurt de VKIvoedselketeninformatie aan de officiële
dierenarts aanbiedt, is eveneens vrij te kiezen. Met het oog op een vlot verloop van de controle van de
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VKI evenals van de slacht- en keuringswerkzaamheden, is het evenwel gewenst datmoet in elk
slachthuis de VKIvoedselketeninformatie op een uniforme wijze aan de officiële dierenarts wordt
voorgelegd worden en in volgorde van aanbieding van de dieren voor ante-mortemkeuring. Daartoe
dienen in elk slachthuis concrete afspraken te worden gemaakt tussen de exploitant en de officiële
dierenarts2.
De bewaartijd van de VKI-documentengegevens bedraagt 2 jaar voor de slachthuizen en 5 jaar voor
de pluimveehouders3.
Intracommunautair handelsverkeer
Voor het verzenden van pluimvee naar een in een andere lidstaat gelegen slachthuiswat betreft het
intracommunautair handelsverkeer, 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 Verordening (EG) nr. 853/2004 bevat. Om mogelijke problemen bij aankomst van de
dieren in het slachthuis te vermijden indien u slachtpluimvee naar een buurland stuurt, zorg er dan
voor dat de bevoegde autoriteit van die EU-lidstaat het gebruik van een Belgisch VKI-model
aanvaardt. geldt het volgende:
voor het verzenden van pluimvee uit een EU-Lidstaat naar een in België gelegen slachthuis worden
de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten van waaruit de dieren naar België worden verzonden, op
de hoogte gebracht van het Belgische modelformulier met de vraag dit op te leggen aan de
verzenders naar België. Totdat communautaire of formele bilaterale afspraken met de betrokken
Lidstaten gemaakt worden, zullen ondertussenook de formulieren van het land van verzending
aanvaard worden.
voor het verzenden van pluimvee 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 of overgangsmaatregelen, zullen op de FAVV-website kenbaar worden gemaakt zodra
ze gekend zijn. Bij afwezigheid van specifieke bekend gemaakte regels, kan de Belgische aanpak
worden toegepast.

Uitvoer van pluimveevlees naar de Derde landen
Een officieel gezondheidscertificaat is vereist voor de uitvoer van pluimveevlees naar derde landen
vanaf een slachthuis of een verwerkend bedrijf stroomafwaarts van deze gelegen. Specifieke
informatie die afwijkt van de Europese wetgeving wat betreft de gezondheidssituatie van de
pluimveehouderij, is wordt vereist door bepaalde derde landen (= niet-EU-lidstaten). Deze specifieke
informatie en moet vermeld zijnworden op deze export-gezondheidscertificaten voor die
bestemmingen. Om het aantal toe te voegenin te vullen documenten niet onnodig te verhogen, is er
besloten om voor dit geval in het VKI-document een rubriek te integreren die een compilatie vanmet
de gegevens herneemt, ter dekking van de eisen opgenomen in de van alle gezondheidscertificaten
ten behoeve van de export. De verantwoordelijke van de dieren die naar het slachthuis gezonden
worden, Men deelt eveneens o.a. via het VKI-document eveneens het geboorteland van het pluimvee
mee als dit laatste niet in België geboren is.

Verordening (EG) nr. 854/2004: “De lidstaten zorgen ervoor dat de exploitanten van een bedrijf 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)
2

3

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
(artikel 11)
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Opdat pluimveevlees in aanmerking zou kunnen komen voor export naar derde landen die extra
garanties vragen, dient deel 3 van het VKI-formulier Indien pluimveevlees van braadkippen naar een
derde land wordt uitgevoerd, moet het formuliernaar behoren en volledig worden ingevuld door de
verantwoordelijke van het slachtpluimveede braadkippen die naar het slachthuis worden verzonden
met inachtneming van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoer. Indien er twijfel bestaat over de
bestemming van het vlees, neemt de pluimveeproducent, alvorens zijn dieren te verzenden, contact
op met het slachthuis om op het VKI-formulier de gegevens in te kunnen vullen die nodig zijn voor
certificatie met het oog op export en zo mogelijke moeilijkheden bij het gebruik van vlees te
voorkomen.

5. Bijlagen
Bijlage 1: door de houder van pluimvee minimaal te verstrekken informatie.
Bijlage 2: modelformulier “voedselketeninformatie” slachtpluimvee - braadkippen
Bijlage 3: modelformulier “voedselketeninformatie” Algemeenslachtpluimvee - andere dan braadkippen
(met inbegrip van loopvogels)
4.5. Overzicht

Versie
1
2

3

van de revisies

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Redenen en omvang van de revisie
publicatie30/11/2010
01/01/2014
Toevoeging van een rubriek aan het VKIdocument pluimvee “uitvoer derde landen” met het
oog op het gezondheidscertificaat voor de uitvoer
van pluimveevlees naar bepaalde derde landen
Datum van publicatie
Aanpassing van de verwijzing naar de wetgeving
naar aanleiding van de inwerkingtreding van
verordening (EU) 2017/625
Toevoeging van informatie over logistieke
slachtingen

7

Bijlage 1: door de houder van pluimvee minimaal te verstrekken informatie.

Verordening (EG) nr. 853/2004. Minimale gegevens.

1.

de status van het bedrijf van • Wat dient gemeld te worden?
herkomst
of
de
regionale Niets.
gezondheidsstatus van de dieren De informatie over deze status zal via de toepassing
Bbeltrace ter beschikking worden gesteld van de
exploitant van het slachthuis

2.

de gezondheidsstatus van de Zie punt 4.
dieren

3.

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

Verwijzing naar
het modelformulier (cfr.
bijlagen 2 en 3).
/

/

Deel 2
• Wat dient gemeld te worden?
Vermelding van de namen van:
- alle toegediende geneesmiddelen, en
- alle toegevoegde voederadditieven aan het voeder
met een verplichte wachttijd (met name de
gemedicineerde diervoeders)
+ de data of periodes van toediening + de duur van de
wachttijden (uitgedrukt in dagen).
Vermelding van ziekten/symptomen die de behandeling
gerechtvaardigd hebben, alsook de leeftijd van de dieren
op het moment van de behandeling.
• Over welke periode dienen de gegevens te
handelen?
De periode van de 6 laatste weken voor de slachting.

4.

de aanwezigheid van ziekten die • Wat dient gemeld te worden?
Deel 2
de veiligheid van het vlees in het 1. De bij het laden of in een periode van 6 weken voor
gedrang kunnen brengen
het slachten de ter slachting aangeboden dieren
vastgestelde ziekten of ziektetekens en aandoeningen.
Bijvoorbeeld:
- algemene ziektetekens (uitputting, vertraagde
groei,…)
- ademhalingsstoornissen
- bewegingsstoornissen
- huidletsels
- spijsverteringsstoornissen
- productieverlies (minder leg, vertraagde groei, …)
- sterfte op het bedrijf.
2. Indien gekend: vermelding van diagnoses en/of
ziekteverwekkers (bv. gekend op basis van de analyses
uitgevoerd in het kader van een zoönotische monitoring).
Bij elke twijfel over de in te vullen gegevens, raadpleegt
de exploitant zijn bedrijfsdierenarts of bij het ontbreken
hieraan de dierenarts die gewoonlijk de dieren verzorgt.
• Wanneer dienen ziekte- en sterfgevallen gemeld te
worden?
Voor wat betreft de ziektetekenen en sterfgevallen dient
het advies ingewonnen te worden van de dierenarts die
belast is met de epidemiologische bewaking. Deze kan
in het raam van deze bewaking en omwille van zijn
8
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kennis over de historiek van het bedrijf, een
richtinggevend advies uitbrengen over de noodzaak om
al of niet melding te maken van de ziekte/sterfgevallen.
• Over welke periode dient deze informatie te
handelen?
De periode van de 6 laatste weken voor de slachting.
5.

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

Deel 2
• Wat dient gemeld te worden?
De conclusies van laboratoriumonderzoeken (bv.
uitgevoerd in het kader van monitoringprogramma’s of
diergeneeskundige
onderzoeken)
naar
ziekteverwekkers, chemische stoffen en contaminanten
(bv. dioxine, cadmium).
In voorkomend geval vraagt dDe exploitant de
bedrijfsdierenarts of bij het ontbreken hieraan de
dierenarts die gewoonlijk de dieren verzorgt, om advies
kan een richtinggevend advies geven over de noodzaak
om al dan niet melding te maken van de
analyseresultaten.
• Welke ziekteverwekkers zijn relevant?
Hieronder
volgt
een
niet-limitatieve
lijst
van
ziekteverwekkers die overdraagbaar zijn naar de mens:
Salmonella :
zoönotisch
pathogene
stammen,
inzonderheid enteritidis en typhimurium ;
E Coli ;
Pasteurella multocida ;
Clostridium perfringens ;
Mycoplasma sp ;
Staphylococcus aureus;
…
NB: in het kader van de melding van VKIvoedselketeninformatie aan het slachthuis, is het niet verplicht al de
hierboven vermelde ziekteverwekkers actief te laten
opsporen voor het slachten. In het geval dat testen
werden uitgevoerd, dienen moeten de conclusies echter
wel aan het slachthuis meegedeeld te worden
meegedeeld.

6.

de relevante verslagen van
slachthuizen over de resultaten
van eerdere ante-mortem- en
postmortemkeuringen
van
dieren van hetzelfde bedrijf van
herkomst, met name verslagen
van de officiële dierenarts

• Wat dient gemeld te worden?
Eerdere resultaten van ante-mortem- en post-mortemkeuringen van dieren van hetzelfde bedrijf, die relevante
informatie kunnen opleveren over de veiligheid van het
vlees dat bekomen zal worden van de dieren van de
betrokken VKI en die invloed zouden kunnen hebben op
de veiligheid van de consument.

/

De tijdens de ante-mortem- en post-mortemkeuringen
vastgestelde afwijkingen van hun dieren zijn in Sanitel
voor veehouders beschikbaar als de dieren in België zijn
geslacht.
Niets,
behalve
:
1- voor slachtingen die niet in België zouden zijn
uitgevoerd omdat de informatie dan niet beschikbaar zou
9
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zijn in Belgische databanken,2- voor slachtingen die in
een buurland zouden worden uitgevoerd omdat de
informatie dan niet beschikbaar zou zijn voor de officiële
dierenarts die inspecties uitvoert in het buitenlandse
slachthuis.
De terugkoppeling van de keuringsresultaten zal
gebeuren via Beltrace. Meteen zullen de slachthuizen de
keuringsresultaten van eerder in hun inrichting geslachte
loten pluimvee van dezelfde houderij ook langs die weg
kunnen raadplegen.
7.

de productiegegevens, wanneer • Wat dient gemeld te worden?
Deel 2/
die ziekten aan het licht kunnen Niets
brengen
Het percentage sterfte in de opgezette toom wanneer
deze hoger is dan gebruikelijk voor gelijkaardige
productieloten.

8.

naam en adres van de dierenarts • Wat dient gemeld te worden?
/
die normaliter het bedrijf van Niets
herkomst diensten verleent
De contactgegevens van de dierenarts belast met de
epidemiologische bewaking zijn immers (via de officiële
dierenarts) te raadplegen via de Saniteltoepassing
Sanitel.

9.

/

1. De contactgegevens van de pluimveehouderij:
Verplicht:
- naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke
- adres van het beslag
- beslagnummer.
Indien mogelijk: e-mail (of faxnummer) van de
verantwoordelijke.
2. Het aantal dieren (bij benadering) dat naar het
slachthuis wordt verzonden. Een afwijking van maximaal
3% wordt getolereerd.
3. De geplande datum waarop de dieren naar het
slachthuis zullen worden gestuurd (deze informatie is
niet langer opgenomen in de nieuwe modellen.
4. Dichtheid > 33kg/m2 (braadkippen)
5. Belplume: ofwel het eigenlijke certificaat Belplume
ofwel het equivalent document IKB Kip voor pluimvee uit
Nederland.

Deel 1

Deel 2
Deel 2
Deel 2
Deel 2
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VOEDSELKETENINFORMATIE SLACHTPLUIMVEE – braadkippen
DEEL 1 – INFORMATIE OVER PRODUCENT EN BEDRIJFSDIERENARTS
PRODUCENT
NAAM VERANTWOORDELIJKE

GSM (of TEL)

NAAM BEDRIJFSZETEL

FAX

ADMINISTRATIEF ADRES

E-MAIL

BEDRIJFSDIERENARTS
NAAM

GSM (of TEL)

ADRES

DEEL 2 – INFORMATIE OVER LOT PLUIMVEE
BESLAG
BESLAGNUMMER

BE

-

ADRES BESLAG

GEBOORTEDATUM

DD-MM-JJJJ

AANTAL OPGEZETTE DIEREN
GEMIDDELD GEWICHT IN KG/KIP
BIJKOMENDE INFORMATIE (facultatief) (vb. hoknummer)
SOORT PLUIMVEE

TOTAAL STERFTEPERCENTAGE

BRAADKIPPEN

AANTAL DIEREN NAAR SLACHTHUIS
Bezettingsdichtheid > 33 kg/m2

KWALITEITSLABEL (facultatief)

JA □

NEE □

INFO VOEDER: (laatste 6 weken)
Naam voederleverancier:
Naam leverancier enkelvoudige grondstoffen:
Naam geneesmiddel of gemedicineerde diervoeders (incl. ontwormingsmiddel) /
voederadditief (coccidiostatica)

begindatum

einddatum

wachttijd

INFO ZIEKTEN, SYMPTOMEN EN GENEESMIDDELEN: (laatste 6 weken)
Naam

Geneesmiddelenbehandeling (incl. ontworming)
begindatum
einddatum

wachttijd

Ziekten / symptomen

Leeftijd dieren

INFO VACCINATIE: (laatste 6 weken)
Naam vaccin

Leeftijd dieren
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ONDERZOEKEN UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE VOEDSELVEILIGHEID (1)
Omschrijving Salmonella controle
Ingangscontrole

□ Afwezig

Referentienummer beproevingsverslag

□ Aanwezig

Serotypering
Beslagnummer broederij

Uitgangscontrole

□ Afwezig

□ Aanwezig

Serotypering
(1)

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20191219_VademecumSalmonella_NL_V.6_clean_000.pdf

DEEL 3 – INFORMATIE VAN BELANG VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN
Werden de kuikens geboren in België ?

□ Ja
□ Nee, land van geboorte

Werd het pluimvee gehouden in België ?

□ Ja
□ Nee, land van herkomst

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf :
• een uitbraak van Hoog pathogene aviaire
influenza (HPAI) vastgesteld ?

□ Ja, datum van vrijgave van bedrijf
□ Nee

• een uitbraak van Laag pathogene aviaire
influenza (LPAI) vastgesteld ?

□ Ja, datum van vrijgave van bedrijf
□ Nee

• een uitbraak van Ziekte van Newcastle (NCD)
vastgesteld ?

□ Ja, datum van vrijgave van bedrijf
□ Nee

Bevond het bedrijf zich in de laatste 12 maanden in een zone afgebakend omwille van :
• Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

• Laag pathogene aviaire influenza (LPAI)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

• Ziekte van Newcastle (NCD)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf :
• een geval van paardenencephalomyelitis vastgesteld ?

□ Ja, datum van de laatste melding
□ Nee

• een van volgende ziektes (vogelcholera (pasteurellosis), aviaire
□ Ja, welke en datum (data) vaststelling
tyfuskoorts (Salmonella gallinarum), pullorose (Salmonella pullorum),
ziekte van Gumboro, Inflammatory Bowel Disease (IBD), ziekte
□ Nee
van Marek, aviaire infectieuze laryngotracheïtis, aviaire infectieuze
bronchitis, aviaire mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum),
psittacosis (ornithosis), chlamydiosis, aviaire infecteuze encephalomyelitis,
aviaire leucose, aviaire tuberculose, paramyxovirosis) gediagnosticeerd
door een dierenarts ?

BIJZONDERE VERMELDINGEN (*)

(*) Vul informatie in die nuttig kan zijn voor het slachthuis of de keurder
IK VERKLAAR DAT DEZE VERKLARING VOLLEDIG IS EN DAT ALLE WACHTTIJDEN WERDEN GERESPECTEERD.
ONDERTEKENING OF VERZENDING IS DE BEVESTIGING DAT DE HIERBOVEN VERMELDE INFORMATIE NAAR WAARHEID WORDT VERSTREKT.

HANDTEKENING PRODUCENT

DATUM
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DEEL 4 – GOEDKEURING SLACHTHUIS
IK AANVAARD DIT PLUIMVEE VOOR HET SLACHTEN

JA □

JA, ONDER VOORWAARDEN □

HANDTEKENING VERANTWOORDELIJKE SLACHTHUIS

NEE □

DATUM

DEEL 5 – FAVV – CONTROLE : VKI GECONTROLEERD
HANDTEKENING OFFICIELE DIERENARTS

DATUM
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VOEDSELKETENINFORMATIE SLACHTPLUIMVEE – andere dan braadkippen
DEEL 1 – INFORMATIE OVER PRODUCENT EN DIERENARTS
PRODUCENT
NAAM VERANTWOORDELIJKE

GSM (of TEL)

NAAM BEDRIJFSZETEL

FAX

ADMINISTRATIEF ADRES

E-MAIL

BEDRIJFSDIERENARTS of ERKENDE DIERENARTS (*)
NAAM

GSM (of TEL)

ADRES
(*) Erkende dierenarts, enkel voor houders van < 4 struisvogels, < 6 emoes, nandoes en kasuarissen of van < 200 stuks pluimvee

DEEL 2 – INFORMATIE OVER LOT PLUIMVEE
BESLAG
BESLAGNUMMER

BE

-

ADRES BESLAG

GEBOORTEDATUM

DD-MM-JJJJ

AANTAL OPGEZETTE DIEREN
GEMIDDELD GEWICHT IN KG/KIP
BIJKOMENDE INFORMATIE (facultatief) (vb. hoknummer)
TOTAAL STERFTEPERCENTAGE
SOORT PLUIMVEE

AANTAL DIEREN NAAR SLACHTHUIS

KWALITEITSLABEL (facultatief)

INFO VOEDER: (laatste 6 weken)
Naam voederleverancier:
Naam leverancier enkelvoudige grondstoffen:
Naam geneesmiddel of gemedicineerde diervoeders (incl. ontwormingsmiddel) /
voederadditief (coccidiostatica)

begindatum

Naam

INFO VACCINATIE: (laatste 6 weken)
Naam vaccin

wachttijd

wachttijd

□ Niet van toepassing

INFO ZIEKTEN, SYMPTOMEN EN GENEESMIDDELEN: (laatste 6 weken)
Geneesmiddelenbehandeling (incl. ontworming)
begindatum
einddatum

einddatum

Ziekten / symptomen

Leeftijd dieren

□ Niet van toepassing
Leeftijd dieren
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□ Niet van toepassing

ONDERZOEKEN UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE VOEDSELVEILIGHEID (1)
Omschrijving

(1)

Referentienummer beproevingsverslag

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20191219_VademecumSalmonella_NL_V.6_clean_000.pdf

DEEL 3 – INFORMATIE VAN BELANG VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN

Werden de kuikens geboren in België ?

□ Ja
□ Nee, land van geboorte

Werd het pluimvee gehouden in België ?

□ Ja
□ Nee, land van herkomst

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf :
• een uitbraak van Hoog pathogene aviaire
influenza (HPAI) vastgesteld ?

□ Ja, datum vrijgave bedrijf
□ Nee

• een uitbraak van Laag pathogene aviaire
influenza (LPAI) vastgesteld ?

□ Ja, datum vrijgave bedrijf
□ Nee

• een uitbraak van Ziekte van Newcastle (NCD)
vastgesteld ?

□ Ja, datum vrijgave bedrijf
□ Nee

Bevond het bedrijf zich in de laatste 12 maanden in een zone afgebakend omwille van :
• Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

• Laag pathogene aviaire influenza (LPAI)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

• Ziekte van Newcastle (NCD)

□ Ja, datum van de opheffing van de zone
□ Nee

Werd er in de afgelopen 12 maand op het bedrijf :
• een geval van paardenencephalomyelitis vastgesteld ?

□ Ja, datum van de laatste melding
□ Nee

• een van volgende ziektes (vogelcholera (pasteurellosis), aviaire
□ Ja, welke en datum (data) vaststelling
tyfuskoorts (Salmonella gallinarum), pullorose (Salmonella pullorum),
ziekte van Gumboro, Inflammatory Bowel Disease (IBD), ziekte
□ Nee
van Marek, aviaire infectieuze laryngotracheïtis, aviaire infectieuze
bronchitis, aviaire mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum),
psittacosis (ornithosis), chlamydiosis, aviaire infectieuze encephalomyelitis,
avaire leucose, aviaire tuberculose, paramyxovirosis), duck viral hepatitis,
duck viral enteritis gediagnosticeerd door een dierenarts ?

BIJZONDERE VERMELDINGEN (*)

(*) Vul informatie in die nuttig kan zijn voor het slachthuis of de keurder
IK VERKLAAR DAT DEZE VERKLARING VOLLEDIG IS EN DAT ALLE WACHTTIJDEN WERDEN GERESPECTEERD.
ONDERTEKENING OF VERZENDING IS DE BEVESTIGING DAT DE HIERBOVEN VERMELDE INFORMATIE NAAR WAARHEID WORDT VERSTREKT.

HANDTEKENING PRODUCENT

DATUM
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DEEL 4 – GOEDKEURING SLACHTHUIS
IK AANVAARD DIT PLUIMVEE VOOR HET SLACHTEN

JA □

JA, ONDER VOORWAARDEN □

HANDTEKENING VERANTWOORDELIJKE SLACHTHUIS

NEE □

DATUM

DEEL 5 – FAVV – CONTROLE: VKI GECONTROLEERD

HANDTEKENING OFFICIELE DIERENARTS

DATUM
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