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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.  

 

 

2. Toepassingsgebied 
 

Deze omzendbrief 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 

 

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  

 

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 
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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  

 

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. 

 

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: voedselketeninformatie 

 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/productionanimale/produitsanimaux/circulaires/_documents/2011-03-28_Circulaire20110308ICAabattoirsv2.pdf
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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. 

 

5.2. 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 

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 waarvan 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; 

• 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 dierenarts 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 op 

het formulier vermeld worden (zie hieronder). 

 

De slachthuisexploitant moet de VKI opvragen bij diegenen die de dieren aanbieden voor de slacht en 

deze ontvangen informatie analyseren om zijn activiteiten zo te organiseren dat het risico zo gering 

mogelijk is. De slachthuisverantwoordelijke is in geen geval slechts een tussenpersoon voor het 

overmaken van de informatie opgenomen in de VKI tussen de konijnenhouder en de officiële 
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dierenarts die instaat voor de keuring. Hij moet met deze informatie rekening houden om de 

slachtingen in zijn inrichting te beheren. 

 

In principe moet de VKI uiterlijk 24 uur vóór aankomst van de dieren bij het slachthuis toekomen. 

Enkel een volledig en correct ingevuld VKI is geldig. 

 

Indien de slachthuisexploitant na beoordeling van de VKI beslist om de betrokken dieren voor 

slachting te aanvaarden, plaatst hij de stempel van het slachthuis op deze VKI en maakt hij deze VKI 

onmiddellijk over aan de officiële dierenarts belast met de ante-mortemkeuring. Voorafgaand aan de 

ante-mortemkeuring (keuring van het levende dier vóór de slachting) moet de officiële dierenarts in 

kennis worden gesteld van alle informatie die kan wijzen op een (gezondheids)probleem bij het dier/de 

groep dieren dat een mogelijk gevolg kan hebben op de voedselveiligheid.  

 

In principe kunnen konijnen zonder VKI nooit in het slachthuis aangevoerd (en afgeladen) worden. 

Indien dit toch gebeurt, 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 dieren niet worden geslacht zolang de officiële 

dierenarts daarvoor geen toestemming heeft gegeven op basis van de ontvangen informatie.   

 

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. 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, 

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.  
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✓ 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 door de houder van lagomorfen aan de slachthuisexploitant moeten worden verstrekt. 

 

Verder vindt u in bijlage ook het modelformulier (bijlage 2) dat gebruikt kan worden om de 

voedselketeninformatie (VKI) te verstrekken. Het werd opgemaakt in overleg met de 

vertegenwoordigers van de beroepssectoren. Het modelformulier wijkt lichtjes af van het model dat is 

vastgelegd in het ministerieel besluit van 20 september 2010. 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. 
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Het vermelde formulier is ook elektronisch beschikbaar 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. 

 

Om te garanderen dat de gegevens geldig zijn bij aankomst van de betrokken dieren in het slachthuis, 

zijn ingevulde formulieren maximum 7 dagen geldig. Indien echter in deze 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. De dag van de ondertekening van de VKI door de 

konijnenhouder wordt beschouwd als de eerste dag van de geldigheid van deze VKI. 

 

Als de dieren via een tussenpersoon (al dan niet handelaar,…) worden verhandeld, moet elke 

tussenpersoon/handelaar de VKI opvragen bij elke vorige houder en deze desgevallend aanvullen met 

nieuwe relevante informatie. In elk geval moet de volledige periode 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 aanbiedt, is 

eveneens vrij te kiezen. Met het oog op een vlot verloop van de controle van de VKI evenals van de 

slacht- en keuringswerkzaamheden, moet in elk slachthuis de VKI op eenvormige manier aan de 

officiële dierenarts voorgelegd worden en in volgorde van aanbieding van de dieren voor ante-

mortemkeuring. Er moeten met het oog daarop in elk slachthuis afspraken worden gemaakt tussen de 

exploitant en de officiële dierenartsen die in de inrichting werken. 

 

De bewaartijd van de VKI-documenten bedraagt 2 jaar voor de slachthuizen en 5 jaar voor de 

konijnenhouders. 

 
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. 

 

 

6. Bijlagen 

 

Bijlage 1: tabel: door de houder van lagomorfen minimaal aan de slachthuisexploitant te verstrekken 

informatie. 

Bijlage 2: VKI-formulier voor lagomorfen. 

 

 

http://www.favv.be/
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7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 12/12/2011 Originele versie 

2.0 Datum van publicatie Aanpassing van de verwijzing naar de wetgeving 

naar aanleiding van de invoegetreding van 

verordening (EU) 2017/625  

Aanpassing naar aanleiding van de 

inwerkingtreding van verordening (EU) 2016/429 

Nieuw VKI-formulier 

Invoegen van de inhoud van bijlage 3 in de 

omzendbrief en in bijlage 1 

 
 
 

 

 


