
FAQ VOEDSELKETENINFORMATIE (VKI) PAARDEN.  
 
 
 
• Mag de VKI ook per fax worden overgemaakt aan het slachthuis ? 
 
• Indien het modelformulier elektronisch wordt doorgezonden, moet het formulier dan 

voorzien zijn van een digitale handtekening ? 
 
• Ik wil meerdere paarden laten slachten. Moet ik per paard een apart VKI-formulier 

invullen ? 
 
• In de praktijk worden paarden kort voor ze geslacht worden nogal eens verhandeld 

door tussenpersonen die deze paarden vaak maar enkele dagen in hun bezit hebben 
en op wiens naam ze niet gemuteerd worden. Wat wordt in dat geval verwacht van de 
persoon die het paard naar het slachthuis brengt ?



 
• Mag de VKI ook per fax worden overgemaakt aan het slachthuis ? 
  

Ja. Dit is een volwaardig alternatief voor het (per post) afleveren op papier of het elektronisch 
versturen van de VKI.  

 
 
• Indien het modelformulier elektronisch wordt doorgezonden, moet het formulier dan 

voorzien zijn van een digitale handtekening ? 
 

Nee.  
In geval van elektronische verzending wordt het e-mailbericht waarmee het pdf-formulier is 
verstuurd, beschouwd als de handtekening. Aan de e-mail kan eventueel een elektronische 
handtekening worden toegevoegd.  

 
 
• Ik wil meerdere paarden laten slachten. Moet ik per paard een apart VKI-formulier 

invullen ? 
 

Ja.  
Om de registratie te vergemakkelijken, kunnen de gemeenschappelijke gegevens (bv. 
gegevens sanitair verantwoordelijke) éénmalig worden ingevuld op het formulier. Dit 
geïndividualiseerd formulier kan dan nadien aangevuld worden met de specifieke gegevens 
per dier.    

 
 
• In de praktijk worden paarden kort voor ze geslacht worden nogal eens verhandeld 

door tussenpersonen die deze paarden vaak maar enkele dagen in hun bezit hebben 
en op wiens naam ze niet gemuteerd worden. Wat wordt in dat geval verwacht van de 
persoon die het paard naar het slachthuis brengt ? 

 
Deze persoon (handelaar) dient de VKI op te vragen bij de vorige houder van het paard en 
de VKI desgevallend aan te vullen met recente informatie waarover hij zelf beschikt. 


