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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel opnieuw de aandacht van de exploitanten van de 
(pluimvee)slachthuizen te vestigen op hun wettelijke verplichting om de van de veehouders ontvangen 
voedselketeninformatie (VKI) op een correcte manier via de geïnformatiseerde Beltrace-toepassing te 
registreren. 

 
2. Toepassingsgebied 

 
Het elektronisch registreren via de Beltrace-toepassing van de slachtgegevens door de exploitant van 
het slachthuis of zijn aangestelde, in het bijzonder voor pluimvee. 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 

 
Ministerieel besluit van 28 september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in 
de slachthuizen. 

 
3.2. Andere 

 
Niet van toepassing. 

 
4. Definities en afkortingen 

 
VKI: Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis gaat, dient elke veehouder de zogenaamde 
informatie over de voedselketen (VKI of voedselketeninformatie) aan de slachthuisexploitant te 
bezorgen. 

 
 
 
 



5. Het correct registeren van de VKI door de slachthuizen in Beltrace. 
 
Sinds 31 maart 2011 is het voor de veehouders mogelijk om de voedselketeninformatie (VKI) 
elektronisch ter beschikking te stellen in de Beltrace-toepassing. Het is sindsdien, volgens art. 1. §1. 
4° van het MB van 28/09/2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen ook 
verplicht voor de exploitant van het slachthuis om de eVKI te koppelen aan de slachtaangifte. 
 
De handleiding in bijlage specificeert de correcte werkwijze betreffende het hoe en het wanneer een 
lot pluimvee in Beltrace moet worden aangegeven door het slachthuis. We dienen hierbij te 
benadrukken dat de aangifte van een lot pluimvee enkel op de voorgestelde wijze mag uitgevoerd 
worden door een slachthuis. 
 
De handleiding, met inbegrip van de workflow, is bijgevoegd in het document “Aangifte pluimvee in 
slachthuis”. 
 
De handleidingen voor het opzoeken van elektronisch ter beschikking gestelde VKI en het koppelen 
hiervan aan de slachtaangiftes, vindt u op de website van het FAVV op volgende locatie onder het 
topic “Handleidingen”: http://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/sanitel/ 
 
De directe link naar de handleiding “Voedselketeninformatie via de webapplicatie” is: 
http://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/sanitel/_documents/2011-03-
10_VKIHANDLEIDING.pdf 
 
Indien U problemen ondervindt bij het registreren van uw slachtaangiftes, kan U mailen naar: 
beltrace@favv.be. 
Indien U vragen krijgt van de veehouders, kunnen zij deze via de gebruikelijke kanalen stellen aan 
DGZ of ARSIA. 
 

6. Bijlagen 
 
BIJLAGE 1: Handleiding aangifte pluimvee in slachthuis 

 
7. Overzicht van de revisies 

 
Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

1.0 20/01/2014 Originele versie 

   

 
 

 


