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versie datum

toelichting

4

15-01-2013

Enkele kleine wijzigingen

5

21-03-2016

Format gewijzigd. Opnemen ”beoordeling VKI op afstand” bij pluimvee,
aanpassing websites VKI documenten pluimvee en postduiven

6

22-12-2020

Pluimvee gedeelte verwijderd i.v.m. nieuw informatiedocument pluimvee
en konijnen. Wetgeving aangepast.

Beleidsregel aanleveringstermijn voedselketen informatie roodvlees

1

Onderwerp

1.1

Doel
Deze beleidsregel geeft invulling aan de mogelijkheid die Verordening (EG) 853/2004 de
bevoegde autoriteit biedt om af te zien van de eis dat voedselketen informatie 24 uur voor
aanvoer op een slachthuis aanwezig moet zijn.

1.2

Toepassingsgebied
Deze beleidsregel is van toepassing op het aanleveren van Voedsel Keten Informatie van
slachtdieren aan de officiële dierenarts van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
Het geeft nadere invulling aan de door de verordening geboden ruimte tussen het 24 uur
voor aflevering van de dieren aanleveren van de VKI en het met de dieren meesturen van
de VKI.
Het is niet van toepassing op dieren die worden aangeleverd aan een slachthuis waarmee
de NVWA procedures overeen is gekomen die een langere aanlevertermijn voorschrijven.
Voorbeelden hiervan zijn “ketenkeuring” en “niet klieven van varkenskarkassen voor de
postmortemkeuring”. Dit document is ook niet van toepassing voor de slachthuizen voor
pluimvee en konijnen.

2

Wettelijke basis

2.1

Regelgeving:
•

Verordening (EG) nr. 853/2004 art. 3 juncto bijlage II sectie II, punt 2 juncto sectie III

•

Verordening (EU) nr. 2019/627, Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling 1 art. 9 en 10

•

Regeling dierlijke producten
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Hierin staat dat de bevoegde autoriteit kan toestaan dat de VKI niet minstens 24 uur van
tevoren aan het slachthuis wordt aangeleverd, maar de dieren begeleidt naar het
slachthuis. Indien de VKI een ernstige verstoring van het slachtproces tot gevolg zou
kunnen hebben, moet deze een voldoende tijd vóór aanvoer van de dieren aan de
exploitant van het slachthuis bekend gemaakt worden. De exploitant van het slachthuis is
verplicht de aanwezigheid en inhoud van de VKI te controleren en er actief gebruik van te
maken. De exploitant van het slachthuis moet de VKI van de dieren, die zij na beoordelen
van de informatie besluit te accepteren, aan de officiële dierenarts geven. De officiële
dierenarts moet de VKI vervolgens controleren en analyseren en met de resultaten hiervan
rekening houden bij de antemortem- en postmortemkeuring

3

Begrippen
•

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

•

VKI

voedselketen informatie

•

gekweekt wild

gekweekte loopvogels en gekweekte landzoogdieren
andere dan als landbouwhuisdier gehouden
hoefdieren

•

officiële dierenarts

een dierenarts die gekwalificeerd is om als
op te treden en door de NVWA is aangesteld.

4

Werkwijze

4.1

Besluit
De NVWA heeft, na overleg met verschillende sectoren, besloten dat, onder voorwaarden,
afgezien mag worden van het 24 uur voor toelevering aan een slachthuis aanleveren van
de VKI.

4.2

Algemene voorwaarden
Gelden onafhankelijk van de diersoort
• De VKI moet steeds vóór het overhandigen aan de officiële dierenarts,
beoordeeld zijn door de exploitant van het slachthuis
Bron: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Slachtplaatsen
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• De VKI moet steeds vóór het afleveren van de dieren op het slachthuis beoordeeld
zijn door de exploitant van het slachthuis. Op het tijdstip dat de VKI aan de officiële
dierenarts moet worden overhandigd, zal het slachthuis ook de voorgenomen
maatregelen naar aanleiding van de beoordeling van deze VKI aan de officiële
dierenarts kenbaar moeten maken.
• De VKI moet altijd vóór aanvang van de antemortemkeuring van de dieren, en in
geval van een noodslachting voor aanvang van de postmortemkeuring van het
karkas, aan de officiële dierenarts gegeven zijn, de dierenarts moet beoordelen of de
exploitant van het slachthuis haar proces goed heeft aangepast naar aanleiding van
de VKI, en zal zo nodig de antemortem- en postmortemkeuring aanpassen.
• Bij slachthuizen die geringe aantallen slachtdieren verwerken (<10 GVE/week) mag
de VKI de zending vergezellen.
• De exploitant van het slachthuis zorgt ervoor dat de officiële dierenarts voldoende
tijd beschikbaar heeft om de nodige beslissingen naar aanleiding van de VKI te
nemen.
• In het HACCP-systeem van het slachthuis zal een procedure opgenomen moeten zijn
die omschrijft hoe men omgaat met de VKI.

4.3

Specifieke voorwaarden
Varkens
•

hiertoe wordt de VKI van koppelgewijs gehouden, niet IKB-waardige vleesvarkens
op de werkdag voorafgaand aan de slacht, voor 16.00 uur, of zoveel eerder als
nodig is, aan de officiële dierenarts gegeven

•

indien het IKB-waardige vleesvarkens, van IKB gecertificeerde bedrijven betreft,
mag de VKI de dieren vergezellen, mits het UBN van het toeleverende bedrijf daags
voor aflevering, voor 16.00 uur aan de officiële dierenarts bekend is gemaakt.

•

In geval van zeugen, speenbiggen en varkens die op een (export)verzamelplaats
zijn verzameld of uit voor export aangeboden zending(en) zijn geselecteerd mag de
VKI de zending naar het slachthuis vergezellen
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Rund/kalf
•

Bij slachtrunderen en kalveren zal de informatie op de werkdag voorafgaand aan de
slacht, voor 16.00 uur, of zoveel eerder als nodig is, aan de officiële dierenarts
gegeven moeten worden

•

De VKI kan via digitale databestanden worden aangeleverd. In dat geval hoeft de
VKI slechts zodanig tijdig te worden aangeleverd aan exploitant en officiële
dierenarts dat zij voldoende tijd hebben om de gegevens te beoordelen en zo nodig
passende maatregelen te nemen.

•

In geval van runderen of kalveren die op een (export)verzamelplaats zijn
verzameld of uit voor export aangeboden zendingen zijn geselecteerd, mag de VKI
de zending vergezellen.
Schaap/geit

•

Bij schapen en geiten is de implementatie van de levering van VKI gekoppeld aan
de invoer van de nieuwe regels voor I&R voor deze diersoorten. Tot 01/ 07/ 2010,
het moment dat de VKI door middel van een koppeling aan de gegevens uit het
I&R-systeem, via digitale databestanden zal kunnen worden aangeleverd heeft
deze sector de gelegenheid dit systeem in te regelen. Na deze datum gelden
onderstaande 3 punten.

•

Bij schapen en geiten zal de informatie op de werkdag voorafgaand aan de slacht,
voor 16.00 uur, of zoveel eerder als nodig is, aan de officiële dierenarts gegeven
moeten worden.

•

In geval van schapen of geiten die op een (export)verzamelplaats zijn verzameld of
uit voor export aangeboden zendingen zijn geselecteerd, mag de VKI de zending
vergezellen.

•

De VKI kan via digitale databestanden worden aangeleverd. In dat geval hoeft de
VKI slechts zodanig tijdig te worden aangeleverd aan exploitant en officiële
dierenarts dat zij voldoende tijd hebben om de gegevens te beoordelen en zo nodig
passende maatregelen te nemen.
Paardachtigen

•

Bij paardachtigen mag de VKI de zending vergezellen zolang het slachtproces
hierdoor niet ontregeld raakt.
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Gekweekt wild
•

Bij gehouden wild en struisvogels dient de VKI daags van tevoren, voor 14.00 uur
door het slachthuis aan de officiële dierenarts te zijn overhandigt.

•

Bij doden op de houderij en bij gehouden vederwild dient de VKI met aanvraag
voor antemortem-keuring meegestuurd te worden en de zending naar het
slachthuis te vergezellen.

4.4

Communicatie
VKI wordt door de exploitant van het slachthuis ontvangen in digitale vorm of op papier.
Hiervoor zijn/worden verschillende systeem- of diersoortspecifieke formulieren of
toepassingen ontwikkeld. Aanlevering aan de officiële dierenarts mag zowel op papier als
digitaal gebeuren. Dit moet op locatieniveau ingeregeld worden.
Nadat voldoende ervaring is opgedaan met de hierboven beschreven werkwijze zal een
evaluatie plaatsvinden, die kan leiden tot aanpassingen in de genoemde voorwaarden.

5

Registratie en archivering
Nvt

6

Interventie
Nvt

7

Divers
Nvt
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