Formulier Voedselketeninformatie varkens (niet_IKB)
Dit formulier moet om 16.00 uur op de dag vóór slachten bij de slachterij aanwezig zijn.
De informatie mag de dieren vergezellen in de volgende gevallen:
varkens die worden aangeleverd bij zelfslachtende slagers (bedrijven die minder dan 10 GVE
per week slachten);
varkens die via verzamelplaatsen bij de slachterij worden aangeleverd;
wanneer het zeugen of speenbiggen betreft.
Zie voor correct invullen ook de toelichting op de volgende pagina.
Gegevens varkenshouder
UBN:
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:

Gegevens dieren
Aantal te leveren dieren:
Categorie:
O vleesvarkens
O zeugen
O speenbiggen
O anders, t.w.: …………………..

Datum levering: ……….…………………………………………………………………………………………..
NAW slachterij: …………………………………………………………………………………………………….
Aspecten voedselketeninformatie
1. Over de status van het herkomstbedrijf, of de regionale gezondheidsstatus van
de dieren, is geen relevante informatie te melden.
2. Over de gezondheidsstatus van de dieren is geen relevante informatie te melden.
3. De dieren bevinden zich niet binnen de wachttermijn van toegediende
diergeneesmiddelen/De dieren hebben in de 60 dagen voorafgaande aan de slacht
geen behandelingen ondergaan. Als in dit geval wél middelen zijn toegediend aangeven:
Oormerk dier Reg. nr.
Datum begin
Datum eind
Wachttermijn
middel
behandeling
behandeling
in dagen

4. Er zijn geen aanwijzingen dat er ziekten aanwezig zijn die de veiligheid van het
vlees in het gedrang zouden kunnen brengen.
5. Er zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar, die relevant zijn voor de
bescherming van de volksgezondheid.
6. Er is geen relevante informatie bekend over eerdere am- en pm-keuringen van
dieren van hetzelfde bedrijf.
7. Er is geen relevante informatie bekend over productiegegevens die ziekten aan
het licht kunnen brengen.
8. De naam en het adres van de dierenarts, die normaliter diensten verleent aan het
bedrijf van herkomst, zijn bekend bij de slachterij. Zo nee,
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Tel.:

Voldoet ja/nee
Ja / nee*
Ja / nee*
Ja / nee*

Ja / nee*
Ja / nee*
Ja / nee*
Ja / nee*
Ja / nee*

* Omcirkel wat van toepassing is. Waar ‘nee’ is geantwoord, moeten de afwijkingen
hieronder vermeld worden.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Aldus verklaard te:
…………………………………………………………….…………
(plaats)

………..……………………………………………………..
(datum)
……..………………………………………………………..
(handtekening)
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Toelichting Formulier Voedselketeninformatie varkens (niet IKB)
Op grond van de Europese hygiënewetgeving moeten varkenshouders
voedselketeninformatie leveren bij de te slachten varkens; slachterijen moeten deze
informatie opvragen, controleren en gebruiken. Deze gegevens moeten - let op: er zijn
uitzonderingen - vooraf aangeleverd worden en ter beschikking worden gesteld aan de
dierenarts van de VWA.
• De varkenshouder zorgt ervoor, dat de voedselketeninformatie (VKI) om 16.00 uur op
de dag vóór slachten op de slachterij aanwezig is. De uitzonderingen hierop staan
boven aan het formulier.
• De slachterij moet de VKI m.b.t. de geslachte dieren opvragen.
• De slachterij moet de informatie controleren en er actief gebruik van maken.
• De slachterij moet de informatie na beoordeling aan de VWA ter beschikking stellen.
Toelichting aspecten VKI
1. Gelden er vervoersbeperkingen of andere voorwaarden als gevolg van calamiteiten voor
de voedselveiligheid?
2. Zijn er bijzonderheden te vermelden over de gezondheid van de dieren?
3. Hebben er behandelingen plaatsgevonden binnen een periode van 60 dagen,
voorafgaand aan de slacht?
Zo ja, aangeven: welk dier (oormerk), registratienummer middel, datum begin + einde
behandeling, wachttermijn in dagen.

4.
5.

6.
7.

Zijn er voor de consument gevaarlijke aandoeningen bij dieren van het bedrijf
geconstateerd, b.v. trichinellose, salmonellose, campylobacteriose, tuberculose,
brucellose, yersiniose?
Zijn er positieve uitslagen beschikbaar die een belang hebben voor de volksgezondheid?
Het gaat b.v. om onderzoeken die zijn uitgevoerd:
- door of in opdracht van de dierenarts;
- van overheidswege;
- in kader van de PVV-monitoring kritische stoffen, niet de uitslagen van de
Salmonellamonitoring.
Het gaat hierbij om keuringsgegevens die van belang zijn voor de volksgezondheid.
De varkenshouder beoordeelt zelf of productiegegevens afwijkend zijn. In ieder geval
wordt bij vleesvarkens een uitval na opleggen > 5% als afwijkend beschouwd.

Ander certificaat voor IKB-bedrijven
Dit formulier geldt voor varkens van varkenshouderijen zonder IKB-erkenning. Varkens
van IKB-bedrijven kunnen aangevoerd worden met een IKB-afleververklaring. Hierin is
de voedselketeninformatie opgenomen.
Als een slachterij niet gebruik maakt van de IKB-databanken, kunnen zij alleen varkens
ontvangen met dit formulier (voor niet-IKB-varkens).
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