Nieuwsbrief – Zomer 2018

Nieuwe versie van het lastenboek CodiplanPLUS Rund (onderdeel
van de Belbeef Standaard)
________________________________________________
Een nieuwe versie van de Belbeef Standaard werd eind mei 2018 goedgekeurd. U
vindt deze op de Belbeef website, via http://www.belbeef.be/fr/b2b/documents.
Vanaf 1/10/2018 is het verplicht de audits uit te voeren op basis van deze versie.
Er geldt dus een ruime overgangsperiode om de deelnemers toe te laten zich voor
te bereiden.
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
Luik veehouders (CodiplanPLUS)
Naar aanleiding van het regionaliseren van de bevoegdheid voor dierenwelzijn, zijn de dierenwelzijnseisen
overgeheveld van de Sectorgids G-040 naar de bovenwettelijke deel van de Belbeef Standaard.
Verder werd een Duurzaamheidsmonitor ontwikkeld. Deze monitor lijst een zestigtal mogelijke duurzaamheidsinitiatieven op. De veehouder meldt in de checklijst welk(e) van deze maatregelen hij op zijn
bedrijf al toepast, en levert de nodige bewijzen ervan. Tijdens de audit controleert de OCI de aanwezigheid
van één van deze initiatieven en meldt deze in het auditrapport. De doelstelling is het identificeren van
de inspanningen die de veehouders doen inzake duurzaamheid. Zodra de resultaten van een representatief aantal veehouders verwerkt zijn, zullen ze worden gebundeld in een «duurzaamheidsrapport ».
Luik slachthuizen en uitsnijderijen (FebevPLUS)
Naar aanleiding van de recente dierenwelzijnsproblemen in slachthuizen, zijn de eisen aanzienlijk herwerkt en uitgebreid, o.a. via een aantal aanvullende criteria in het bindend charter « vlees voor de
toekomst» van Febev, die besproken zijn met de gewestelijke diensten voor dierenwelzijn. Dit omvat
onder meer een grotere rol voor de AWO (Animal Welfare Officer) in de slachthuizen, de installatie van
camera’s om cruciale handelingen tijdens het slachtproces te bewaken (losplaats, stal, opdrijving, bedwelming en verbloeding), bijkomende eisen voor een rustigere stalomgeving, de invoering van de verplichte verdoving en de juiste toepassing ervan.
Binnen het Belbeef systeem worden voortaan enkel de dieren aanvaard die verdoofd werden voor de
slacht. De dieren die door een slachthuis geslacht worden zonder verdoving kunnen niet meer verhandeld
worden onder de Belbeef Standaard.
Tijdens de audit wordt de correcte en regelmatige toewijzing van vlees gecontroleerd via de Belbeef database: elke exploitant (slachthuis, uitsnijderij) moet minstens twee keer per jaar een massabalansoefening uitvoeren om te verifiëren dat al de leveringen in de Belbeef Databank geregistreerd zijn.

