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1 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, behalve diegene die betrekking hebben op het dierenwelzijn. Deze zijn aangeduid met
een letter en een cijfer. Daarnaast zijn de bovenwettelijke bepalingen opgenomen. Deze zijn
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)

1.1
1

Bedrijfsregistratie

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).

1.2

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.
3

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

3

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

●

Elektronisch via de online toepassing.

○

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

○

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-rundvee-veeportaalnlfr

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:

○

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.
4

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

C

4

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
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.

5

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.

1.3

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).
F1

6

Voorzie al uw dieren steeds van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder zodat zij in
goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Substanties die
schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het welzijn van de dieren worden niet
toegediend.

A

In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voedering, moeten alle dieren een voederplaats
ter beschikking hebben. Het voederen gebeurt met tussenpozen die bij hun fysiologische
behoeften passen.

A

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

5

Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers
aangekochte voedermiddelen1 voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de
Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die
gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard
systeem.

7

C

Ander aanvaard systeem is de G-040 Module B.
Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders2 (exclusief diegene vermeld onder
punt 7), 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

8

A

De borgingspunten 7 en 8 worden gecontroleerd op basis van facturen en/of aankoopborderellen,
leveringsbons en certificaten.
F3

Zorg ervoor dat het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het
gewicht van de dieren.

A

F4

Verwijder tijdig resten van voeder en water, zodat het niet kan bederven of
beschimmelen.

A

Distributiesystemen
F5

Bij gebruik ervan moet je deze systemen voldoende reinigen zodat ze steeds proper zijn.

F6

Controleer dagelijks of deze systemen deugdelijk werken zodat de voeder – en
drinkwatervoorziening gegarandeerd is.

9

Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en geplaatst zijn dat het
gevaar voor verontreiniging van voeder en water tot een minimum beperkt worden.

A
A

A

Voederopslag
F7
F8

1

Zorg ervoor dat dierenvoeder niet in contact kan komen met meststoffen, biociden, afval,
enz.
Let er vooral op dat het voeder niet kan beschimmelen, en indien dit toch zou voorvallen
verwijder dit beschimmeld voeder.

A
A

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)
2
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)

6

F9

Neem maatregelen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen en aldus
verontreiniging met uitwerpselen wordt voorkomen.
Men moet er ook voor zorgen dat de veehouderijdieren het lokaas tegen ongedierte niet kunnen
innemen.
Drinkwatervoorziening
F2

Voorzie al uw dieren steeds van voldoende, vers en proper water zodat zij in goede
gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt.

F27
F28

Alle dieren moeten vlotte toegang hebben tot vers drinkwater.
Controleer dagelijks de goede werking en de netheid van de drinksystemen en de
zuiverheid van het water en de drinkbakken.
Tref de nodige voorzieningen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met
rioolwater – kunnen drinken.

F29

1.4

B

A
A
B
A

Dierenwelzijn

STALKLIMAAT
10

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.
11

De ventilatie is toereikend: aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over
de gehele stallengte met het oog op een effectieve verluchting.

W3

Verluchting.
Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan:
 moet dit voorzien zijn van een passend noodsysteem waarmee voldoende verse
lucht kan worden aangevoerd als het hoofdsysteem uitvalt
 moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdsysteem
uitvalt
 moet dit alarmsysteem regelmatig worden getest.

B
B

HUISVESTING EN MAXIMAAL TOEGELATEN BEZETTING
W2a
W2b

12

De inrichting en materialen waarmee de dieren in contact kunnen komen, mogen
niet schadelijk zijn, en kunnen grondig gereinigd en ontsmet worden.
De verlichting volstaat om aan de fysiologische noden van de dieren te voldoen. Er is
voldoende (vaste of draagbare) verlichting aanwezig voor een grondige controle van
de dieren op elk willekeurig tijdstip.
Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.

B
B

A

7

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

14

Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.

A

15

Ligplaatsen moeten proper gehouden worden.

13

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.
16

De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m² per dier van 500kg, plusminus
0,5m² per 100 kg meer of minder dan 500kg4. De dieren kunnen ongehinderd liggen,
rechtstaan, en zich verzorgen.

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.
17

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

1.5

B

Diergezondheid

W1

De veehouder volgt zijn dieren op – controleert gezondheidstoestand tenminste éénmaal
per dag en neemt maatregelen om welzijn te garanderen.

W4

Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en worden
indien nodig afgezonderd in een passend onderkomen met een aangepaste
vloerbedekking. Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt,
moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd. Desgevallend een
noodslachting of euthanasie toegepast.

B
B

Noodslachtingen
V22

3

Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren volgens de
geldende voorschriften

Zie hiertoe het vademecum van het FAVV voor propere dieren in het slachthuis.
(http://www.afsca.be/thematischepublicaties/_documents/Vademecum_NL_26-01-2018_web.pdf)
4
Gebaseerd op maar strenger dan de aanbevelingen uit de EFSA studie “The welfare of cattle kept for beef production”.

A

8

Bij noodslachtingen kan het vlees van slachtdieren die buiten een slachthuis zijn gekeeld, enkel geschikt
verklaard worden voor menselijke consumptie indien aan de volgende 3 voorwaarden tegelijkertijd is
voldaan:
1. Het dier heeft een ongeval gehad – een plotse, onvoorziene of onverwachte gebeurtenis heeft
schade of een letsel veroorzaakt bij het dier.
2. Het dier was en is gezond – het dier lijdt niet of is niet verdacht te lijden aan een ziekte en het
dier bevindt zich niet in de wachtperiode van een behandeling met diergeneesmiddelen.
3. Het dier kan om welzijnsredenen niet levend naar een slachthuis worden vervoerd –
bijvoorbeeld door gebroken ledematen of grote wonden.
Het slachten omvat doden door verbloeding – na bedwelming.
De noodslachting is slechts toegestaan indien een dierenarts:
 het levend dier heeft beoordeeld,
 toezicht houdt op de eventuele ter plaatse verwijdering van maag en darmen – de ingewanden
vergezellen het dier naar het slachthuis,
 het volledig ingevuld vervoerdocument aflevert.
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
B
verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.
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.
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.
19

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.
20

Toegelaten ingrepen
B9

5

Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er
wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist wordt volgens
Wanneer deze databank(en) beschikbaar zijn voor rundveehouders.

A

9

onderstaande tabel.
Runderen – toegelaten ingrepen
Ingreep
Voorwaarden
Brandmerken
Vriesbranden
Castratie

verboden
niet bepaald
Uitsluitend toegestaan via
chirurgische methode
of
via hemostatische tang

Vasectomie

niet bepaald

Verwijderen van
bijtepels
Perforeren van
neusseptum
Onthoornen

Verdoving en/of
sedatie
niet bepaald
verdoving vereist bij chirurgische
ingreep, interventie dierenarts
noodzakelijk
sedatie vereist bij toepassing
hemostatische tang
verdoving vereist, interventie
dierenarts noodzakelijk
pijnstillend middel nodigsedatie
vereist
niet bepaald

via chirurgische methode of via
hemostatische tang
alleen voor plaatsen van neusring bij
stieren met gepaste tang
alleen indien noodzakelijk voor veiligheid
verdoving vereist, interventie
van mens en dier
dierenarts noodzakelijk
Als u onthoornt, moet de dierenarts tussenkomen voor een passende verdoving.
Verwijderen van
alleen door middel van thermocauterisatie verdoving vereist, interventie
hoorngroeipunt bij
tot de leeftijd van twee maanden
dierenarts noodzakelijk
kalveren
Bij verwijderen van de groeipunten bij kalveren is enkel thermocauterisatie (bv. met een gloeibout)
toegelaten. Pasta’s zijn niet toegelaten.
Perforeren of inkepen
van oren

1.6
21

alleen voor het plaatsen van oormerken en niet bepaald
oorplaatjes

Duurzaamheid

De vleesveehouder duidt in de checklijst 'duurzaamheidsmonitor' aan welke
duurzaamheidsinitiatieven hij toepast op zijn bedrijf en heeft hiertoe de gevraagde
bewijzen verzameld. De ingevulde checklijst is gehandtekend.

A

Via een efficiënt gebruik van meststoffen, water, gewasbeschermingsmiddelen, energie, de productie van
duurzame energie e.d.m. kan de vleesveehouderij bijdragen aan een duurzame productie. Om de te
kunnen inventariseren wat de deelnemende vleesveehouders reeds toepassen op hun bedrijf, zijn
verschillende mogelijke werkwijzen en toepassingen samengebracht in de zogenaamde
duurzaamheidsmonitor.
De duurzaamheidsinitiatieven zijn ingedeeld in volgende rubrieken: dierengezondheid, dierenwelzijn,

10

energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, dierenvoeding, bodem, water, sociaal en economisch.

1.7
22

Autocontrole

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.

