
FAQ VOEDSELKETENINFORMATIE (VKI) VARKENS.  
 
 
• Ik slacht thuis een varken voor eigen consumptie. Is VKI dan vereist ? 
 
• 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 verkoop mijn varkens alvorens ze naar het slachthuis worden verstuurd. Soms 

brengt de nieuwe eigenaar ze de dag zelf nog naar het slachthuis, soms een week 
later. Wie is in dit geval, verantwoordelijk voor het afleveren van de VKI: ik als 
varkenshouder of de nieuwe eigenaar van de dieren ? 

 
• Ik wil meerdere zeugen laten slachten. Moet ik per zeug een apart VKI-formulier 

invullen ? 
 
• Wat wordt precies bedoeld met het beslagnummer en het klopnummer ? 
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• Ik slacht thuis een varken voor eigen consumptie. Is VKI dan vereist ? 
 

Nee. De VKI-verplichting geldt enkel in het geval varkens worden verzonden naar een 
slachthuis. 

 
 

 
• 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. Bij elektronische verzending is het niet mogelijk om een handtekening te plaatsen op 
het modelformulier.  
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 verkoop mijn varkens alvorens ze naar het slachthuis worden verstuurd. Soms 

brengt de nieuwe eigenaar ze de dag zelf nog naar het slachthuis, soms een week 
later. Wie is in dit geval, verantwoordelijk voor het afleveren van de VKI: ik als 
varkenshouder of de nieuwe eigenaar van de dieren ?  

 
Indien de varkens de dag zelf naar het slachthuis worden verzonden, is de veehouder 
verantwoordelijk voor het afleveren van de VKI aan het slachthuis. 
Indien de varkens niet de dag zelf naar het slachthuis worden verzonden, is de nieuwe 
houder van de dieren verantwoordelijk voor het afleveren van de VKI. Als de nieuwe houder 
niet over alle vereiste gegevens beschikt (doordat hij de varkens niet lang heeft gehouden), 
dient hij te rade te gaan bij de vorige houder. Meest praktisch is dat de vorige houder bij het 
verkopen van zijn dieren de VKI bezorgt aan de nieuwe houder. Als de dieren daadwerkelijk 
naar het slachthuis zullen worden verzonden, dient de nieuwe houder de VKI te bezorgen 
aan het slachthuis. Hij zal de VKI dan dienen op te maken rekening houdend met de 
informatie van de vorige houder en de zelf bijgehouden gegevens.  

 
 

 
• Ik wil meerdere zeugen laten slachten. Moet ik per zeug een apart VKI-formulier 

invullen ? 
 

Gelet op de individuele benadering van zeugen, zal het in veel gevallen nodig zijn om de VKI 
per dier te verschaffen en dus per zeug een VKI-formulier in te vullen. 
Om de registratie te vergemakkelijken, kunnen de gemeenschappelijke gegevens (bv. adres, 
bedrijfsdierenarts) éénmalig worden ingevuld op het formulier. Dit geïndividualiseerd 
formulier kan dan nadien aangevuld worden met de specifieke gegevens per dier.    
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• Wat wordt precies bedoeld met het beslagnummer en het klopnummer ? 
 

Het beslagnummer is een nummer dat gebruikt wordt voor de identificatie van een beslag. 
Het bestaat uit de landcode “BE”, gevolgd door 8 cijfers. 
 
Het klopnummer is de verkorte versie van het beslagnummer en bestaat uit 4 cijfers en/of 
letters. Deze code moet op de beide flanken van het slachtvarken worden aangebracht 
binnen vijf dagen voor het vertrek uit het beslag en wordt ook vermeld op het oormerk. 

Versie van 13/05/2008 


