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Nieuwe versie Belbeef Standaard
De nieuwe versie van de Belbeef Standaard werd in mei 2018 goedgekeurd. Er moet volgens deze nieuwe 
versie  gewerkt worden vanaf 1/10/2018. Deze nieuwe versie is beschikbaar op de Belbeef website via  
http://www.belbeef.be/nl/b2b/documenten. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen? 

Luik veehouders (CodiplanPLUS Rund)

Wegens de regionalisering van de bevoegdheid voor 
dierenwelzijn, zijn de bepalingen betreffende dieren-
welzijn overgeheveld van de sectorgids G-040 naar 
het bovenwettelijke luik, opgenomen in de Belbeef 
Standaard. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt 
sommige bepalingen duidelijker te omschrijven ter 
bevordering van de juiste interpretatie. 

Daarnaast werd een Duurzaamheidsmonitor opgesteld, 
waarbij de veehouder op een lijst van 45 mogelijke duur-
zaamheidsinitiatieven aanduidt  welke daarvan hij toepast 
op zijn bedrijf. De veehouder houdt de stavingsdocu-
menten die de aangeduide duurzaamheidsinitiatieven 
kunnen aantonen ter beschikking van de OCI die de 
Belbeefaudit uitvoert. Deze duurzaamheidsmonitor dient 
driejaarlijks ingevuld te worden door de veehouder, ter 
voorbereiding op de initiële en vernieuwingsaudits. 

De duurzaamheidsinitiatieven worden opgedeeld in 
verschillende luiken : dierengezondheid, dierenwelzijn, 
energie, biodiversiteit, milieu, dierlijke voeding, bodem, 
water, sociaal en economie.

Tijdens de audit neemt de OCI de geverifieerde duur-
zaamheidsinitiatieven over in het auditrapport. De op die 
manier verkregen informatie zal gebruikt worden voor 
het inventariseren van alle inspanningen die veehouders 
al leveren wat duurzaamheid betreft. Zodra de resultaten 
van een representatief aantal veehouders verwerkt is, 
zal dit in een publiek beschikbaar duurzaamheidsrapport 
opgenomen worden. Op die manier zal proactief aan de 
buitenwereld kunnen aangetoond worden hoe duurzaam 
de rundveehouders werken. 

Deze duurzaamheidsmonitor zal ook verwerkt worden in 
het producentenportaal. Dit is de computertoepassing 
die door Belbeef ontwikkeld werd voor de aangesloten 
veehouders, om de labelwaardigheid van hun runderen 
voor de verschillende retailers te kunnen nagaan, en 
nadien de bestemming van de karkassen te kunnen 
opvolgen. 

Wanneer de veehouder, ter voorbereiding van de aange-
kondigde audit, de duurzaamheidsmonitor online invult 
via dit producentenportaal, heeft de OCI minder tijd nodig 
om deze gegevens over te nemen, zodat ook de audit-
kosten binnen de perken blijven. 

Meer praktische info hierover kan u vinden in de 
handleiding van dit producentenportaal op de Belbeef-
website (www.Belbeef.be>professional>documenten> 
Handleiding Producentenportaal).

Luik slachthuis en uitsnijderijen (FebevPLUS Rund)

De voorwaarden werden na de recente dierenwel-
zijnsperikelen grondig herwerkt, en o.a. uitgebreid met 
criteria die Febev middels een convenant “ vlees voor 
de toekomst” met de diensten dierenwelzijn van de 
gewesten heeft afgesproken. 

Het betreft onder andere de sterkere rol van de AWO 
(Animal Welfare Officer) in de slachthuizen, het 
installeren van camera’s om toezicht te kunnen houden 
op de cruciale handelingen tijdens het slachtproces, 
bijkomende bepalingen betreffende de stalomgeving, 
het opdrijven naar de verplichte verdoving en de 
effectieve toepassing van de verdoving. 

Binnen het Belbeef lastenboek worden enkel dieren 
toegestaan die verdoofd werden geslacht. 

Tijdens de audit wordt de traceerbaarheid geverifieerd 
via de controle op de correcte en regelmatige toewijzing 
van vlees in de Belbeef-database. Bovendien dient elke 
exploitant  minstens twee keer per jaar een massa-
balansoefening uit te voeren.

Het hoofdstuk over vereisten tijdens transport is ook 
sterk aangevuld: implementatie van een noodplan, 
controle van dierenwelzijn tijdens laden / transport / 
lossen, betere controle op transportnaleving, etc.
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Bescherming van de Privacy

In België en Europa zijn er strenge regels wat betreft 
bescherming van de privacy. Deze bepalen onder andere 
dat indien gegevens van personen verzameld worden 
in een databank, de betrokken personen goed moeten 
ingelicht worden over welke gegevens het precies gaat, 
en welke van deze gegevens zichtbaar kunnen zijn voor 
derden. Daarnaast moeten de betrokkenen ook de moge-
lijkheid hebben om een aanpassing te vragen indien de 
gegevens niet juist zouden blijken te zijn. 

Alle bijkomende info hierover kan u vinden op onze 
website, onder “privacy”. 

Bestaat het gevaar dat de grootdistributie of de slacht-
huizen kunnen zien hoeveel vleesrunderen er in België 
binnen de Belbeef Standaard gehouden worden, wat 
de markt zou kunnen verstoren? NEE. 
Niemand kan zien hoeveel dieren er in totaal in het 
systeem zitten. Ook de medewerkers van Belbeef zelf 
niet. 
De controleur ziet enkel het aantal dieren van de 
veehouder waar hij een controle uitvoert, het slachthuis 
krijgt enkel gegevens te zien van de runderen die het zelf 
geslacht heeft om te bepalen of ze binnen het systeem 
kunnen gecommercialiseerd worden, de uitsnijderij en 
de groothandel krijgen de gegevens pas te zien nadat 
ze de karkassen aangekocht hebben, en de slagers en 
de grootwarenhuizen zien het pas wanneer ze het vlees 
aangekocht hebben bij hun leverancier. 
ABS, Boerenbond en de FWA zijn vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur van Belbeef, en waken er over dat er 
geen marktverstorende gegevens beschikbaar zijn. 

Wenst u de nieuwsbrief van Belbeef te blijven 
ontvangen?
De Europese verordening betreffende gegevensbe-
scherming van natuurlijke personen (EU/2016/679), 
vereist uw expliciete toestemming voor het blijven 
ontvangen van onze nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief 
ontvangt, betekent dat dat u ons destijds toestemming 
heeft gegeven om deze aan u te verzenden. Behoudens 
tegenbericht gaan wij ervan uit - dat uw toestemming 
om deze nieuwsbrief te ontvangen nog steeds geldig is.

Noteer dat in de nieuwsbrief belangrijke informatie 
betreffende de Belbeefcertificatie aan bod komt. Wij 
raden u aan om de nieuwsbrief te blijven ontvangen om 
op de hoogte te lijven van belangrijke informatie.

Belbeef gebruikt uw e-mail adres uitsluitend om u de 
nieuwsbrief te bezorgen en belangrijke mededelingen te 
sturen omtrent wijzigingen in de Belbeef Standaard.

Wist u dat?
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