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Uitleg bij het formulier “Voedselketeninformatie varkens” (versie 6). 
 
1. Wat betreft de meldingen m.b.t. de trichinenstatus: 
 
Als gevolg van het feit dat België de status “gebied met verwaarloosbaar Trichinella-
risico bij gedomesticeerde varkens” heeft verkregen, kan vanaf 1 juni 2011 voor 
sommige karkassen bij de post mortemkeuring in het slachthuis worden afgeweken 
van het systematisch testen  voor de opsporing van trichinen. Het gaat om de 
karkassen van vleesvarkens die zijn gehouden onder gecontroleerde 
huisvestingsomstandigheden in geïntegreerde productiesystemen. Deze versoepeling 
van de keuring geldt niet voor fokvarkens en varkens met buitenuitloop.  
 
Opdat de testvrijstelling zou kunnen worden toegepast, dienen de varkenshouders de 
noodzakelijke gegevens te verstrekken aan de slachthuisexploitanten, met name het 
type varkens dat ter slachting wordt aangeboden (vleesvarkens/fokvarkens), of deze 
dieren al of niet toegang hadden tot buitenbeloop en of ze werden gehouden onder  
gecontroleerde huisvestingsomstandigheden. De noodzakelijke rubrieken komen voor 
op het VKI-formulier. Zie ook de omzendbrief van 19.05.2014 en de bijhorende FAQ. 
 
2. Wat betreft de onderzoeken uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid:  
 
Sedert april 2015  worden de bloedstalen van vleesvarkens genomen in het kader van 
het Aujeszkyprogramma niet meer onderzocht op Salmonella. Bijgevolg zijn er geen 
gegevens meer beschikbaar voor het vak “Salmonella-analyses” en mag dit vak 
blanco blijven.  
Indien de veehouder evenwel op eigen initiatief Salmonella-analyses zou hebben laten 
uitvoeren, dienen de resultaten te worden vermeld op het VKI-formulier.   
  
3. Wat betreft de export naar derde landen: 
 
Toevoeging van een 4de punt op het formulier “Voedselketeninformatie varkens”: 
 
“4. Export derde landen (http://www.favv.be/sp/export/rec_export_nl.asp) 
De varkens voldoen aan de certificatievoorwaarden van ...” 
 
De verschillende oorsprongsattesten die momenteel worden gebruikt (oa. voor Japan, 
Zuid-Korea, Zuid-Afrika), zullen hierdoor wegvallen en deze worden vervangen door 
het punt 4 van het VKI-formulier waar de producent verklaart dat de varkens voldoen 
aan de certificatievoorwaarden voor het desbetreffende derde land. 
 

Enkel de materies waarvoor het FAVV bevoegd is, zijn opgenomen in dit document. Het heeft louter een informatief karakter 
en is niet bedoeld om de wetgeving terzake te vervangen. De wettelijke bepalingen waarnaar verwezen wordt, blijven in alle 
gevallen van toepassing. De algemene gebruiksvoorwaarden en disclaimer, vermeld op de website blijven uiteraard ook van  

toepassing op dit document.  
 

De meest actuele gegevens vindt u op de website van het FAVV. Omdat de website geen vaststaand gegeven is, geven we geen  
directe hyperlinks op.  
 
Om het zoeken te vergemakkelijken kan u:  

• de zoekmotor gebruiken, of  
• het trefwoordenregister gebruiken, of  
• zoeken in de rubriek «Beroepssectoren».  

 
In dit document zijn enkel de laatste wijzigingen aangeduid zodat u kan terugkoppelen naar de vorige versie. Deze wijzigingen 
zijn in rood weergegeven, toevoegingen zijn onderlijnd en schrappingen doorstreept. 
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