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1 INLEIDING
1.1 Het ketenoverleg
Sinds 2009 bestaat er structureel overleg tussen de schakels van de Belgische agrovoedingsketen, het
zogenaamde ketenoverleg. Dit overleg is het resultaat van een vrijwillig initiatief van alle schakels uit
de keten op interprofessioneel niveau. Het ketenoverleg bestaat uit voorzitters/ondernemers van
BEMEFA, het AGROFRONT (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de
l’Agriculture), FEVIA, COMEOS, UNIZO en UCM. De organisaties wensen de samenwerking in de keten
te verbeteren en goede commerciële relaties te stimuleren tussen alle operatoren met vrijwaring van
de contractuele vrijheid.
Om dit verder te concretiseren werd overeengekomen om drie werven op te starten:
●

de ontwikkeling van een gedragscode voor correcte en ethische handelspraktijken in de
relatie tussen de agrovoedingsketen en de distributiesector,
● de valorisatie van bovenwettelijke kwaliteit,
● de studie van de mogelijkheid voor het afsluiten van interprofessionele akkoorden (IPA),
binnen een Europese context, die de positie van de landbouwsector in de keten moet
versterken.
De discussie over ‘valorisatie van bovenwettelijke kwaliteit’ begint met de juiste afbakening binnen
bovenwettelijke kwaliteit tussen kwaliteit voor markttoegang en commerciële kwaliteit. Op 20
september 2010 werd het principe van enerzijds, een correcte verdeling van de meerkost doorheen
de keten van kwaliteit voor markttoegang en anderzijds, een correcte verdeling van de meerkost en
–prijs doorheen de keten van commerciële kwaliteit, door alle partijen aanvaard. Met deze
afbakening werd de weg vrijgemaakt voor de integratie van systemen van markttoegang in de private
systemen van zowel de voedingsindustrie als de distributie. De ontwikkeling van een generiek
lastenboek markttoegang voor rundvlees is een eerste belangrijke realisatie in dit proces.

1.2 Het ketenoverleg rundvlees
De ontwikkeling van de Belbeef Standaard (vroeger “Generiek lastenboek Rundvlees”) kwam tot
stand binnen het ketenoverleg rundvlees dat als volgt samengesteld is: BEMEFA, het Algemeen
Boerensyndicaat, Boerenbond, Fédération Wallonne de l’Agriculture, Febev, Comeos, Colruyt,
Delhaize, Carrefour en Codiplan.
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1.3 Belbeef Standaard
De commercialisering van rundvlees werd steevast gerealiseerd via de lastenboeken van de
distributiesector. Deze lastenboeken verschillen qua vorm, maar nauwelijks qua inhoud. Deze
vaststelling vormde de aanleiding om een generiek lastenboek te ontwikkelen dat het geheel van
gemeenschappelijke eisen in de verschillende lastenboeken omvat om zodoende het beheer zowel
voor de landbouwers als de distributeurs te vereenvoudigen. Immers het nadeel van meerdere naast
elkaar bestaande systemen, is dat er sprake is van dubbele controles, staalnames, analyses en dus
ook kosten, omdat de meeste betrokkenen aangesloten waren bij meerdere systemen, om alzo de
afzetmogelijkheden naar verschillende afnemers zo ruim mogelijk te houden.
Met deze Belbeef Standaard, wil het ketenoverleg in de agrovoedingssector de dubbelcontroles,
dubbelanalyses en dubbele kosten vermijden.
Voorheen viellen de verschillende commerciële lastenboeken onder twee beheersystemen: Meritus
(Belbeef vzw) en BBQS (Procerviq vzw).
Er bestonden dus twee databanken die de commerciële lastenboeken samenbrachten in België. Een
groot aantal rundveehouders en dieren namen deel aan beide initiatieven.
De Belbeef Standaard, beheerd door de v.z.w. “Belbeef” in samenwerking met de twee bestaande
databanken waarin het geheel van gegevens gemeenschappelijk aan de verschillende lastenboeken is
opgenomen, heeft als doel vereenvoudiging voor de rundveehouders, vermindering van kosten en
markttoegang voor zij die deelnemen aan dit initiatief. Het “Belbeef-systeem” legt op geen enkele
manier beperkingen op aan individuele distributeurs om de gemeenschappelijke eisen aan te vullen
met specifieke commerciële eisen, uiteraard ten hunne laste.
Het basisprincipe dat gehanteerd wordt in het Belbeef systeem, is dat steeds moet voldaan worden
aan de geldende wettelijke bepalingen. Daarom is het voor alle betrokken schakels, zijnde
voederproducent, veehouder, slachthuis en uitsnijderij, een absolute noodzaak om gecertificeerd te
zijn voor de autocontrole, volgens de sectorgids die zijn activiteiten afdekt (met uitzondering van de
groothandelaars zonder fysieke activiteit, die enkel bij het FAVV moeten worden geregistreerd). De
dierenvoederleveranciers moeten voldoen aan de “Autocontrolegids dierenvoeders” (G-001). Voor
de primaire productie betreft het de “autocontrolegids voor de primaire dierlijke productie” (G-040),
voor de slachthuizen en de uitsnijderijen betreft het de “autocontrolegids voor slachthuizen,
uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en
separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (G-018).
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Dit basisprincipe wordt geïllustreerd in onderstaand schema:
TOELEVERING

PRODUCTIE

SLACHTHUIS/UITSNIJ
DERIJ

BASIS

SG G-001

SG G-040

SG G-018

MARKTTOEGANG

FCA

CODIPLANplus Rund

FEBEVplus Rund

In de meeste gevallen zal de audit voor de sectorgids enerzijds en de controle op de bovenwettelijke
bepalingen opgenomen in de Belbeef Standaard anderzijds, tijdens één en hetzelfde controlebezoek
kunnen plaatsvinden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfscertificatie en diercertificatie. Een veehouder die
gecertificeerd is volgens de Belbeef Standaard, kan ook runderen houden die niet in aanmerking
komen om gevaloriseerd te worden binnen het Belbeef systeem, bijvoorbeeld wat opvolgingsperiode
betreft. Aangezien enkel ter hoogte van het slachthuis kan nagegaan worden wat de toegepaste
opvolgingsperiode is, wordt deze diercertificatie uitgevoerd op slachthuisniveau, op basis van
gegevens van Sanitel.
Om bijkomende garanties te kunnen geven wat betreft het vrij zijn van chemische, microbiologische,
hormonale en antihormonale toevoegingsmiddelen en contaminanten, is aan dit lastenboek een
door het FAVV (op advies van haar Wetenschappelijk Comité) goedgekeurd bemonsteringsplan
gekoppeld, dat van toepassing is op alle deelnemers. Hierin is opgenomen hoeveel en welke analyses
er jaarlijks precies dienen te gebeuren. De resultaten zijn binnen vastgelegde maximale termijnen
beschikbaar op een centraal digitaal platform.
Dit is een dynamisch schema, dat naargelang nieuwe kennis, inzichten en analyse-technieken kan
aangepast worden.
De praktische uitwerking van de controle en certificering, het bemonsteringsplan,
certificatielooptijden , is opgenomen in een afzonderlijke certificeringsregeling.
Elke OCI die voldoet aan de door de beheerder vastgelegde voorwaarden en erkend is door het FAVV
voor de certificering van de respectieve sectorgidsen, komt in aanmerking om audits volgens dit
lastenboek uit te voeren en certificaten uit te reiken.

1.4 Voordelen voor de landbouw
De deelnemers aan het Belbeef systeem voldoen a priori aan de basiseisen die gesteld worden door
de afnemers aan het product “rundvlees”. M.a.w., door aantoonbaar te voldoen aan de voorwaarden
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in het Belbeef Standaard, dus er voor gecertificeerd te zijn, verzekert de vleesveehouder zich van een
potentiële afzet bij alle grootwarenhuisketens en beenhouwerijen.
De eisen van het Belbeef Standaard worden interprofessioneel besproken en vastgelegd.
Er wordt transparantie gecreëerd naar de landbouw over de beheers- en controlekosten. De
certificatiekost (beheerkost en auditkost) van het lastenboek vermindert als gevolg van een groter
aantal deelnemers. De vleesveehouder kan bovendien besparen op auditkosten doordat één audit
voor de rundvleesproductie volstaat.
De vleesveehouder heeft uitzicht op een potentiële meerwaarde in het geval van bijkomende
commerciële eisen gesteld door de retailer.
Andere bovenwettelijke kwaliteitssystemen (cf. BGA) kunnen steeds geënt worden op de Belbeef
Standaard. Dit is kostenefficiënt voor alle schakels in de keten.
Indien de afnemer dat wenst kan hij bijkomende voorwaarden stellen, die dan als commerciële eisen
bestempeld worden. Dit impliceert automatisch een commerciële onderhandeling over meerkosten
en -opbrengsten. De vleesveehouder heeft in dat geval uitzicht op een potentiële meerwaarde.

1.5 Voordelen voor de slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels
De slachthuizen verzekeren zich van marktconforme aanvoer van runderen.
De staalnamekosten kunnen geoptimaliseerd worden omdat de staalname in het kader van het
sectoraal bemonsteringsplan gecombineerd kan worden met de staalname in het kader van het
kwaliteitsborgingsysteem van de slachthuizen.
Dubbele controles voor verschillende systemen worden vermeden.
Eén uniek softwaresysteem, dat kan gebruikt worden door de bij Belbeef aangesloten slachthuizen,
groothandels en uitsnijderijen, bundelt de gegevens voor de verschillende retailers.

1.6 Voordelen voor de distributie
Het systeem is gebaseerd op de autocontrole (ACS) wat betekent dat alle runderen op het bedrijf aan
de wettelijke bepalingen moeten voldoen, niet enkel de dieren in afmestfase. Dit is een breder
perspectief dan de vroegere systemen.
De retailer heeft een grotere keuze in het aantal bedrijven/dieren die voldoen aan de voorwaarden
van markttoegang.
Voor de retailer vermindert de certificatiekost van commerciële eisen.
De analysekosten per karkas verminderen substantieel door het verhogen van het aantal runderen in
het systeem en door de invoering van een sectoraal bemonsteringsplan, dat uitgewerkt werd in
overleg met het FAVV en op basis van het advies van het Wetenschappelijk Comité.
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Transparantie. Iedereen werkt met dezelfde gekende voorwaarden en de gegeneraliseerde
analyseresultaten zijn voor de gebruikers beschikbaar.
De discussie over een eventuele meerwaarde voor extra commerciële eisen wordt geobjectiveerd.
Het systeem wordt beheerd door een centraal, nationaal orgaan waar alle partijen, dus ook de
distributie, in vertegenwoordigd is.
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2 VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN PRODUCTIE
ALGEMENE VOORWAARDEN
Elke deelnemer aan de Belbeef Standaard, verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde
regionale, nationale en Europese reglementering na te leven. Daarom moet elke schakel beschikken
over een gecertificeerd autocontrolesysteem voor de activiteiten die door hem ontplooid worden en
binnen het toepassingsgebied van dit lastenboek vallen.
De voorwaarden die deel uitmaken van de sectorgids voor de primaire dierlijke productie, zijn niet
overgenomen. Hier zijn enkel de bovenwettelijke bepalingen opgenomen, en aangeduid met een
oplopend nummer. Het gewicht van de voorwaarde is met de letter A, B of C aangegeven. (Zie de
certificeringsregeling voor de verklaring)

2.1 Bedrijfsregistratie
1

De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in
de Belbeefdatabank.

A

De sanitair verantwoordelijke van het beslag beschikt daartoe over een door hem ondertekende en
door BELBEEF aanvaarde overeenkomst met BELBEEF. (zie punt 4.2 van de certificeringsregeling).

2.2 Identificatie & registratie van de dieren
OPVOLGINGSPERIODE
2

De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de
mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren.

A

Om de nodige garanties te kunnen bieden wat betreft huisvesting, voeding, eventueel
diergeneesmiddelengebruik en dierenwelzijn, is het noodzakelijk dat de dieren in het systeem een
minimale periode (75 dagen voor koeien, 180 dagen voor stieren) op hetzelfde beslag verblijven
alvorens geslacht te worden. De controles in het kader van dit lastenboek vinden dan ook plaats bij
deze laatste schakel van de productie. Het Codiplanplus Rund certificaat wordt toegekend aan deze
Vestigingseenheid.
De controle van dit punt gebeurt eveneens op slachthuisniveau. Dieren die niet aan deze regel
voldoen worden uitgesloten uit het Belbeef systeem.
17

Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren
correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert
elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitelgegevens van zijn beslag.

A

De veehouder moet minstens één keer per jaar de correctheid van de paspoorten van zijn runderen
controleren. Dit kan op twee manieren:
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•

Elektronisch via de online toepassing.

o

Bij ARSIA is dit « CERISE ». In deze handleiding (klik hier) vindt u de te volgen
procedure om uw registercontrole te melden.

o

Bij DGZ is dit « Veeportaal ». De handleiding voor het uitvoeren van de
registercontrole via Veeportaal kan u terugvinden op de website van DGZ via
volgende link: http://www.dgz.be/publicatie/handleiding-registercontrole-rundveeveeportaal-nlfr

Tijdens de audit moet de veehouder de betrokken melding aan de auditor tonen. Dit
kan ofwel rechtstreeks in de online toepassing ofwel via een afprint met vermelding van
het meldingsnummer.

•

Op papier. In dit geval moet de veehouder het afgedrukte register kunnen tonen met de
handgeschreven verklaring dat alle runderen gecontroleerd en indien noodzakelijk (bij
vaststelling van fouten) gecorrigeerd zijn.

Wanneer op slachthuisniveau een fout op de Sanitelgegevens opgemerkt en gecorrigeerd dient te
worden, informeert Belbeef systematisch de OCI die het beslag gecertificeerd heeft.
De OCI contacteert vervolgens de veehouder en vraagt een bijkomende registercontrole uit te
voeren. De veehouders dienen vervolgens binnen de maand een schriftelijk bewijs hiervan aan te
leveren.
Dit gebeurt op volgende wijze:

o

Door het opsturen van een kopie van de melding in de webtoepassing met melding van het
meldingsnummer

of

○

Door het bezorgen van een kopie van het register waarop de controle van de runderen
duidelijk zichtbaar is.
Veehouders die dit bewijs niet aanleveren zullen opgenomen worden in de 10% onaangekondigde
controles zoals voorzien in de Belbeef Standaard.

OORSPRONG VAN DE DIEREN
Enkel dieren die geboren, afgemest en verwerkt zijn in België, komen in aanmerking om
gecommercialiseerd te worden als Belbeefwaardige dieren. De controle van dit punt gebeurt op
slachthuisniveau. Dieren die niet aan deze regel voldoen worden uitgesloten uit het Belbeefsysteem.
3

Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken over een G040 autocontrolecertificaat of attest.

C
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Om maximale garanties te kunnen bieden wat betreft de periode vóór de opvolgingsperiode, is het
ten stelligste aan te bevelen dat aangekochte dieren afkomstig zijn van bedrijven die beschikken over
een G-040 autocontrolecertificaat of attest, of een door het FAVV gevalideerd autocontrolesysteem
voor wat betreft de activiteit “houden van productiedieren, runderen”.
UITSLUITING
4

Tijdelijke uitsluiting voor bedrijven die onder een versterkte controle van het FAVV vallen.
Het betreft de codes H, N1 en N2 bij overtredingen betreffende niet-toegestane stoffen,
en codes M1, M2 en R bij overtredingen betreffende toegestane stoffen. Deze code wordt
in Sanitel geregistreerd en op de paspoorten van de runderen gedrukt.

A

Zie KB van 27/02/2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en
residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten, en de Omzendbrief
(PCCB/S2/CRR/1034289) met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27/02/2013
betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in
levende dieren en in dierlijke producten.
Dieren afkomstig van bedrijven onder een dergelijke versterkte controle, zijn uitgesloten van het
Belbeefsysteem. De betrokken bedrijven worden geschorst.
Alvorens opnieuw binnen het systeem te kunnen leveren, moet de versterkte controle door het FAVV
opgeheven zijn, en dient een nieuwe positieve Codiplanplus Rund -audit te hebben plaatsgevonden.
Daartoe neemt de rundveehouder zelf het initiatief, door het bewijs van de opheffing van de
versterkte controle aan Belbeef te bezorgen.

2.3 Dierenvoeder en drinkwater
De hieronder vermelde bepalingen zijn in het kader van de Belbeef Standaard van toepassing en
controleerbaar op de gebruikte diervoeders tijdens de opvolgingsperiode (zie bepaling 2).
5

In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voedering, moeten alle dieren een voederplaats
ter beschikking hebben.

A

Ofwel kunnen alle dieren tegelijkertijd eten (evenveel voederplaatsen als dieren), ofwel wordt ad
libitum voedering toegepast, waarbij er continu voeder beschikbaar is.
6

Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers
aangekochte voedermiddelen1 voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de
1

C

voedermiddelen: de verschillende producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of
verduurzaamd, en de afgeleide producten van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische
stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, en bestemd voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na verwerking, voor
de bereiding van mengvoeders of als drager bij voormengsels (cf. Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding)

11

Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die
gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard
systeem.
Ander aanvaard systeem is de G-040 Module B.
Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders2 (exclusief diegene vermeld onder
punt 6), zijn afkomstig van FCA gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd
zijn voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem. Zie de gelijkwaardige
systemen per type voeder op de website van OVOCOM via volgende link:
http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang=nl

7

A

De borgingspunten 6 en 7 worden gecontroleerd op basis van facturen en/of aankoopborderellen,
leveringsbons en certificaten.

2.4 Dierenwelzijn
STALKLIMAAT
8

Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m³/500 kg levend gewicht.
Open frontstallen met vast, niet te openen windbreekscherm worden eveneens als
afgesloten stallen beschouwd.

B

Het luchtvolume in de stal wordt gemeten met een lasermeter. De formule l * b * h gedeeld door het
aantal dieren = luchtvolume per dier, moet groter of gelijk aan 15 m³ zijn.
9

Aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het
oog op een effectieve verluchting.

B

HUISVESTING EN MAXIMAAL TOEGELATEN BEZETTING
10

Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.

11

Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in opvolging rond het
afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe een door de bedrijfsdierenarts
schriftelijk bevestigde reden bestaat.

A

Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.

A

12

2

A

Diervoeder: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide
producten van de industriële verwerking ervan, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet gemengd, met of
zonder toevoegingsmiddelen, en bestemd voor vervoedering. (cfr Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding)

12

13

Ligplaatsen moeten proper gehouden worden.
Ze moeten in de afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van
een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).

B

Propere ligplaatsen leiden tot propere dieren.
Bij de dieren in afmest mag niet meer dan 20% van de dieren zich in categorie 2 of 3 bevinden, op basis
van de conditie van de huid en de vacht3.
14

De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van 500kg, plusminus
0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg4.

B

Tijdens de controle wordt de ingestrooide oppervlakte gemeten met behulp van een lasermeter en het
aantal dieren per box geteld. De formule oppervlakte gedeeld door het aantal dieren = oppervlakte per
dier, moet groter of gelijk aan 3,25 m² zijn.
15

Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m²/500 kg levend gewicht ingestrooide
ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).

B

2.5 Autocontrole
16

Elke deelnemende
autocontrolesysteem.

veehouder

moet

beschikken

over

een

gevalideerd

A

Er kan pas een CodiplanPLUS Rund certificaat uitgereikt worden, wanneer de veehouder beschikt over een
G-040 certificaat of attest. De einddatum van het CodiplanPLUS Rund certificaat moet immers gelijk zijn aan
dat van het autocontrolecertificaat of attest.

2.6 Diergezondheid
18

Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de toediening van een
diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en in het dier blijft steken, zal de sanitair
verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.

B

Bij elke toediening van diergeneesmiddelen per injectie, bestaat er een risico dat de naald afbreekt. In het
kader van de volksgezondheid is het absoluut noodzakelijk dat de volgende schakel hiervan verwittigd
wordt.

3

Zie hiertoe het vademecum van het FAVV voor propere dieren in het slachthuis.
(http://www.favv.be/thematischepublicaties/_documents/2008-04-14_Vademecum_PD_AP_NL_V02_2014-12-04.pdf)
4
Gebaseerd op maar strenger dan de aanbevelingen uit de EFSA studie “The welfare of cattle kept for beef production”.
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19

Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur metaaldetecteerbare
C
naalden te gebruiken.
Bij het gebruik van metaaldetecteerbare naalden is de kans groot dat een naald in het vlees door een
metaaldetector zal gedetecteerd worden, zodat deze nog kan verwijderd worden.
20

Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen de verschafte
antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of onrechtstreeks (Bigame of AB-Register)5 in de
C
daartoe bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.
Door de systematische registratie van de toegediende antibiotica kunnen veehouder en dierenarts een
beter inzicht krijgen op de hoeveelheid op het bedrijf gebruikte antibiotica. In een volgende fase zal hierop
een benchmarking kunnen toegepast worden, zodat veehouders hun antibioticagebruik kunnen inschatten
tegenover collega veehouders.

5

Wanneer deze databank(en) beschikbaar zijn voor rundveehouders.
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3 VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN TRANSPORT
Elke deelnemer aan de Belbeef Standaard, verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde
regionale, nationale en Europese reglementering na te leven.
De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing bij commercieel transport van runderen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor rundveehouders die zelf hun eigen dieren naar het
slachthuis transporteren, indien het slachthuis zich bevindt binnen een straal van 50km van de
veehouderij waar het dier werd gehouden. Het gewicht van de voorwaarde is met de letter A of B
aangegeven. (Zie de certificeringsregeling voor de verklaring).
1

Het transport van de veehouderij naar het slachthuis van dieren die onder het
toepassingsgebied van de Belbeef Standaard vallen, dient te gebeuren onder de
verantwoordelijkheid van het slachthuis. Met uitzondering van transport uitgevoerd door
de veehouder indien binnen een straal van 50 km rond het slachthuis.

B

Tussen de transporteur en het slachthuis moet een getekende overeenkomst bestaan waarin volgende
punten zijn opgenomen:
●

2

Attest aanwezig van opleiding van dierenvervoer voor chauffeur en actieve bijrijder + update
bij elke wijziging
● Lijst van goedgekeurde transporteurs moet aanwezig zijn in het slachthuis
● Oplijsten van de namen van de chauffeurs die voor de betrokken transporteur dierentransport
mogen uitvoeren
Elke exploitant is door het FAVV goedgekeurd.
A

Een kopie van de officiële toelating voor de activiteit “commercieel transport van landbouwhuisdieren”
moet bewaard worden in het vervoermiddel.
Het certificaat van goedkeuring van het voertuig afgeleverd door de PCE van het FAVV is tijdens het
transport aanwezig.
3

De reglementeringen betreffende het welzijn van dieren tijdens het transport dienen strikt
nageleefd te worden.

B
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Ten einde zoveel mogelijk stress te vermijden, wordt speciale aandacht geschonken aan volgende
punten:
●
●

de afgelegde weg dient zo kort mogelijk te zijn, en de transporttijd mag nooit meer dan 8u
bedragen.
de maximale bezettingsdichtheid moet gerespecteerd worden,

Categorie
Grote Runderen
Zeer grote runderen

●
●

4

Gewicht bij
benadering
500 kg
>700 kg

Oppervlakte in m² per dier
1,30 tot 1,60
> 1,60

het gebruik van kalmeermiddelen is verboden,
het gebruik van elektrische drijfmiddelen is verboden, tenzij in noodgevallen, en
beantwoordend aan bijlage III, punt 1.9, van de Verordening EG 1099/2009 inzake de
bescherming van dieren bij het doden.
Chauffeurs en begeleiders moeten over een vakbekwaamheidscertificaat beschikken.
A

Dit certificaat, afgeleverd door de bevoegde gewestelijke instantie (DGZ, in Vlaanderen, CER Groupe in
Wallonië) is uniek, persoonlijk en heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Op dit document staan de
diersoorten waarvoor de kandidaat bij het examen is geslaagd.
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4 VOORWAARDEN OP NIVEAU VAN SLACHTHUIZEN EN
UITSNIJDERIJEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
Elke deelnemer aan de Belbeef Standaard, verbindt zich ertoe alle voor hem van toepassing zijnde
regionale, nationale en Europese reglementering na te leven. Deze geldt als minimumnorm en
betreft meer bepaald de toepassing van de voorschriften m.b.t.:
de wettelijk verplichte erkenningen of toelatingen,
de bouw- en milieuvergunningen,
de classificatie en aanbieding van runderkarkassen,
de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten,
de omstandigheden van productie, opslag, transport, commercialisering en hygiëne met
betrekking tot vlees, gehakt en vleesbereidingen doorheen de ganse productiekolom
(werkplaats, opslagruimte, verkooppunt, …),
- het dierenwelzijn,
- de traceerbaarheid,
- de meldingsplicht naar de overheid,
- …
De voorwaarden die deel uitmaken van de generieke autocontrole gids voor de slachthuizen,
uitsnijderijen en inrichtingen voor de verwerking van vlees (G-018 – versie 2), zijn hier niet
overgenomen. Hier zijn enkel de bovenwettelijke bepalingen opgenomen, en aangeduid met een
oplopend nummer.
-

Het gewicht van de voorwaarde is met de letter A, B of C aangegeven. (Zie de certificeringsregeling
voor de verklaring).
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4.1 BEDRIJFSCERTIFICATIE
ERKENNING(EN)
1

Elke exploitant is door het FAVV erkend en bij Belbeef aangemeld.

A

●

De slachthuizen, de uitsnijderijen en de inrichtingen voor de vervaardiging van vlees moeten
voorafgaandelijk een erkenning door de bevoegde autoriteit bekomen.
● De officiële erkenningsbrief voor alle activiteiten moet bewaard worden in de inrichting.
● De exploitant heeft een door hem ondertekend aanmeldformulier met de noodzakelijke
gegevens ingestuurd bij Belbeef.
AUTOCONTROLE - HACCP
Autocontrolesysteem
2

Elk slachthuis en/of uitsnijderij moet beschikken over een gevalideerd ACS.

A

●

Elk slachthuis of uitsnijderij moet beschikken over een gecertificeerd of gevalideerd
autocontrolesysteem gebaseerd op de Autocontrolesectorgids G018 voor de activiteiten die
door hem ontplooid worden en binnen het toepassingsgebied van de Belbeef Standaard
vallen.
● Validatie van de toepassing van de Autocontrolesectorgids G018 wordt door de overheid
(FAVV) uitgevoerd en de certificatie door een certificatieorganisme. Certificatieorganismen
dienen hiertoe geaccrediteerd te zijn.
GFSI standaard
3

Mogelijkheid van gecombineerde audit van zowel autocontrole als GFSI standaard.
●
●

A

Het slachthuis en de uitsnijderij zal naast de autocontrole, ook een GFSI standaard volgen
(BRC, IFS, GRMS, FSSC 22.000) of Comeos Food.
Om bovengenoemde validatie of certificatie aan te tonen, moet de betreffende schakel tijdens
de controle minstens een geldig extern afgeleverd certificaat of validatiebewijs kunnen
voorleggen.
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TRACEERBAARHEID
4

Al het ontvangen en geleverde vlees moet in de Belbeefdatabank geregistreerd worden.

A

Elke exploitant moet beschikken over systemen (IN/OUT systemen) of procedures waarmee het
ontvangen en afgevoerde vlees wordt geregistreerd. Hij moet ook beschikken over systemen of
procedures waarmee het verband kan worden gelegd tussen de aangevoerde en afgevoerde
producten en waarmee de producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie
traceerbaar zijn. Tijdens de audit, wordt de correcte en regelmatige toewijzing van vlees via de Belbeef
databank gecontroleerd. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het correct en systematisch registreren
van de leveringen aan de deelnemende afnemers6 van Belbeef vlees.
5

Bewaring van het oor met oormerk tot minstens 7 weken na slachtdatum.

B

Het oor met oormerk dient aan het karkas te blijven tot op het moment dat de vier kwartieren van het
karkas eenduidig geïdentificeerd zijn volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Met het oog op
identificatiecontroles moet het oor met oormerk tot minstens 7 weken na slachtdatum in het
slachthuis bewaard worden in de diepvries. Op aanvraag moet het oor binnen de 3 werkdagen
beschikbaar zijn.
6

De handelsdocumenten moeten correct worden ingevuld waaruit de traceerbaarheid van
de producten ondubbelzinnig blijkt.

B

Bij levering van karkassen, vlees of verder bewerkte producten aan een volgende schakel (groothandel,
uitsnijderij of detailhandel) dient de vleesleverancier steeds een uniek genummerde leveringsbon te
voorzien. Een dubbel van deze leveringsbon dient tot minstens 2 jaar na de levering door de
vleesleverancier en de ontvanger bewaard te worden.
Op de leveringsbon moet – voor wat betreft de leveringen van vlees binnen het kader van de Belbeef
Standaard - duidelijk gespecificeerd worden dat het over Belbeef rundvlees gaat (of over een hoger
label dat op de Belbeef Standaard is gebaseerd). Bovendien moet op de leveringsbon minstens de
leveringsdatum, de geleverde hoeveelheid (in kg), het (de) overeenkomstige oormerknummer(s) en/of
(meng)lotnummer(s) en de bestemmeling vermeld staan.
De producten die aan de Belbeef Standaard voldoen moeten duidelijk geïdentificeerd zijn in de
commerciële documenten (Logo, listing, etc) en onderscheiden van de eventuele andere producten.

4.2 DIERCERTIFICATIE
REGISTRATIE VAN DE AANGEBODEN DIEREN
7

Controle via de Belbeef database of de aangeboden dieren afkomstig zijn van een erkend
6

Voor de deelnemende afnemers, zie de belbeefwebsite: http://www.belbeef.be/nl/b2c/verkooppunten

B
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Belbeef-bedrijf.
Bij aankomst in het slachthuis worden de dieren via de digitale database gescreend, er wordt
nagekeken of ze afkomstig zijn van een Belbeef gecertificeerde rundveehouder. Er wordt nagekeken of
ze aan alle door de distributeur opgelegde voorwaarden voldoen (opvolgingsperiode, leeftijd,
karkasgewicht, geslacht,…). Pas dan worden deze dieren aangeboden aan de distributeur als conform.
De distributeur maakt zijn keuze uit de aan hem aangeboden dieren en kan als controle op de controle
steekproefsgewijs opvragen of aan de voorwaarden werd voldaan. In geval een karkas om één of
andere reden afgekeurd zou worden voor de Belbeef Standaard, moet het karkas tot 48 h na de slacht
beschikbaar blijven voor de boer ter controle van de reden tot weigering.
8

Registratie van de aangeboden dieren in Beltrace.

A

De aangifte en de registratie van de binnengekomen dieren dient altijd in het Beltrace-systeem te
gebeuren zodat de officiële dierenarts de ante mortemgegevens kan inbrengen. Enkel in dat geval kan
de officiële dierenarts toelating geven om te slachten. Gelijktijdig dient het dier ook aangeboden te
worden in het Belbeef datasysteem.
9

Alle dieren worden bij ontvangst gecontroleerd wat betreft identificatie, properheid,
dierenwelzijn.

B

CLASSIFICATIE VAN KARKASSEN
10

In het slachthuis worden de karkassen geklasseerd volgens de SEUROP-classificatie en
gemerkt door middel van een stempel of etiket.
B
Voor stieren worden enkel karkassen in het Belbeefsysteem aanvaard met classificatie S of
E.

Deze classificatie wordt gecontroleerd door een door de overheid aangeduide instantie. Het slachthuis
communiceert het resultaat van de classificatie aan de bevoegde instantie. Deze classificatie en de
andere diergerelateerde eigenschappen (warm geslacht gewicht, zuurtegraad, leeftijd, enz.) worden
eveneens gelijktijdig gecommuniceerd aan het Belbeef-datasysteem.
WARM GESLACHT GEWICHT
11

Enkel karkassen met een warm geslacht gewicht van minimum 350 kg worden aanvaard.

B

Het warm geslacht karkasgewicht is het gewicht vastgesteld op het ogenblik van de weging en indeling
op de slachtlijn.
ZUURTEGRAAD (PH)
12

Enkel karkassen waarvan de pH lager is dan 6, gemeten tussen 24 uur en 48 uur na het

C

20

slachten, komen in aanmerking.

4.3 TRANSPORT
13

Het transport van Belbeefdieren van de veehouderij naar het slachthuis dient te
gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het slachthuis. Met uitzondering van
transport uitgevoerd door de veehouder indien binnen een straal van 50 km rond het
slachthuis.

B

Het deel « Transport » van de Belbeef Standaard wordt in het slachthuis gecontroleerd, tijdens de
audits van het slachthuis. Het transport in het kader van de Belbeef Standaard gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van het slachthuis.
Tussen de transporteur en het slachthuis moet een getekende overeenkomst bestaan waarin volgende
punten zijn opgenomen:
●

Attest aanwezig van opleiding van dierenvervoer voor chauffeur en actieve bijrijder + update
bij elke wijziging
Lijst van goedgekeurde transporteurs moet aanwezig zijn in slachthuis
Oplijsten van de namen van de chauffeurs die voor de betrokken transporteur dierentransport
mogen uitvoeren

●
●

5 VOORWAARDEN OP HET NIVEAU VAN DE GROOTHANDELAARS
ZONDER FYSIEKE ACTIVITEIT
Registratie en documentatie
1 De operator is geregistreerd bij het FAVV en bij Belbeef aangemeld, en beschikt over de
nodige documenten om te verifiëren dat hij aan de Belbeef-voorwaarden voldoet.
●
●
●
●

A

De groothandelaars zonder fysieke activiteit moeten vooraf geregistreerd worden bij de
bevoegde overheden.
De operator heeft bij Belbeef een door hem ondertekend formulier ingediend met de nodige
gegevens.
De operator beschikt over al de documenten (boekhouding, bewijsstukken e.d.) die aantonen
dat hij aan de Belbeef-eisen voldoet.
De operator beschikt over een overzicht van zijn klanten en leveranciers die het mogelijk
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maakt om de Belbeefdeelnemers gemakkelijk te identificeren.
Klachtenbeheer
2 Elke groothandelaar zonder fysieke activiteit moet over een klachtenbeheersysteem
beschikken.
●
●

B

De operator beschikt over een klachtenbeheersysteem evenals over een register waarin de
klachten geregistreerd worden.
De eventuele klachten worden gedurende minimum vijf kalenderjaren bewaard.

Traceerbaarheid
3 Elke ontvangst en levering van vlees moet worden geregistreerd in de Belbeefdatabank.
●

●

A

De operator beschikt over een traceerbaarheidsprocedure waardoor hij het verband tussen
de aangekochte producten en de producten die hij aan zijn klanten levert kan leggen. Bij de
audit zal de correcte en regelmatige toewijzing van het vlees worden gecontroleerd via de
Belbeef databank. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het correct en systematisch
registreren van de leveringen aan de deelnemende afnemers7 van Belbeef vlees.
Er bestaat ook een duidelijk verband tussen de inkoopfacturen en de verkoopfacturen.

4 De operator heeft een traceerbaarheidsoefening uitgevoerd tijdens het afgelopen jaar.

B

De operator heeft tenminste één traceerbaarheidsoefening uitgevoerd tijdens het afgelopen jaar. Bij
deze oefening moet de traceerbaarheid kunnen worden aangetoond vanaf de input tot de output van
de producten en vice versa.

7

5 Een verband kan worden aangetoond tussen de inkomende/uitgaande producten en de
registraties van de partijen in de Belbeef Databank.

A

6 De uitgaande verhandelde producten die aan de Belbeef Standaard voldoen moeten
duidelijk geïdentificeerd zijn in de commerciële documenten en te onderscheiden zijn van
de eventuele andere producten.

B

Voor de deelnemende afnemers, zie de Belbeefwebsite: http://www.belbeef.be/nl/b2c/verkooppunten
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Recalls
7

De operator beschikt over een recall procedure.

Deze procedure is tijdens het afgelopen jaar toegepast.

B

