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Geachte leverancier, 

 

In het kader van de implementatie en updating van ons kwaliteitssysteem en de wet op 

autocontrole streven wij naar voedselveilige eindproducten van een hoogstaande kwaliteit. Dit is 

echter enkel mogelijk door een degelijke procesbeheersing, leveranciersbeheersing en de aankoop 

van grondstoffen van hoogstaande kwaliteit (cf wettelijke richtlijnen).  

 

Hieronder vindt u de basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden: 

 

- De castratie van de mannelijke biggen moet binnen de 7 dagen gebeuren volgend op de 

geboorte. Indien varkens niet gecastreerd werden of met Improvac werden behandeld, 

dient dit bij het aanbieden van de varkens te worden gemeld.  

- De varkenshouder moet elk varken merken door het aanbrengen van een erkend oormerk 

voordat het dier wordt gespeend, en in elk geval voordat het uit zijn beslag vertrekt. (Elk 

gebruiksvarken dient bij het verlaten van een beslag geïdentificeerd te zijn door een 

beslagoormerk van dat beslag). 

- De varkens moeten geïdentificeerd zijn overeenkomstig het systeem SANITEL. Binnen 

de vijf dagen voor vertrek naar het slachthuis, is het noodzakelijk dat het klopnummer 

duidelijk is aangebracht op het varken. Daartoe gebruikt men de klophamerstempel van 

het beslag maximum twee maal op beide flanken van het varken. We willen erop wijzen 

dat de slaghamer geen werktuig is om diervriendelijk varkens te drijven.  

- Varkens moeten worden beschermd tegen waterstralen tijdens het reinigen. De 

detergenten en reinigingsmiddelen moeten aangepast zijn om gebruikt te worden in 

aanwezigheid van varkens.  

- Het is verboden om medicijnen toe te voegen aan de voeders door de varkenshouder zelf, 

tenzij onder controle van de bedrijfsdierenarts.  

- De varkenshouder die over een geneesmiddelenvoorraad beschikt moet een 

bedrijfsbegeleidingscontract afsluiten met zijn bedrijfsdierenarts. Het 

geneesmiddelengebruik en het gebruik van gemedicineerde diervoeders moet dagelijks 

bijgehouden worden in een register van toegediende geneesmiddelen en gemedicineerde 

dierenvoeders (één per diersoort) meer bepaald bij varkens gedurende de laatste 3  

maanden voor de slachting op de wettelijk hiervoor bepaalde wijze.  

- Er moet een ongediertebestrijdingplan aanwezig zijn op het bedrijf. Dit houdt minimaal 

een plattegrond in met daarop min. 2 keer per jaar de registratie van de positie en de status 
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(aangetast of niet) van de lokazen. Enkel erkende ongediertebestrijdingsmiddelen mogen 

gebruikt worden.  

- De voedselketeninformatie fiche (VKI, steeds de laatst beschikbare versie) moet, 

volledig correct ingevuld, ten minste 24u voor het slachten bezorgd worden aan het 

slachthuis. De controles op deze VKI documenten wordt steeds strenger, daarom 

onderstaande richtlijnen voor het correct invullen van het VKI- document:  

o Het aantal varkens vermeld op de VKI moet zeker evenveel zijn als het aantal 

geleverde varkens. Indien er één varken meer wordt aangeleverd, dan het getal 

vermeld op het VKI- formulier, dan zal een informatiefiche worden opgemaakt 

door het FAVV. Op het VKI- formulier is het echter ook niet toegelaten om meer 

dan 5% extra varkens te vermelden dan het effectief aangevoerde aantal varkens. 

Wanneer er dus 100 varkens worden aangevoerd dient het VKI minimum een 

aantal van 100 varkens te vermelden en maximum een aantal van 105 varkens. 

Indien hoger of lager dan deze grenzen, zal een informatiefiche worden 

opgemaakt door het FAVV. 

o S/P- ratio Salmonella moet worden ingevuld en de laatste analyse mag maximum 

13,5 maand oud zijn. Ook de risico status van het bedrijf moet worden ingevuld. 

Is dit niet het geval wordt een informatiefiche opgemaakt door het FAVV.  

o Alle andere gegevens moeten leesbaar en correct worden ingevuld: klopnummer, 

datum van vertrek, gegevens producent en dierenarts, … 

o De rubrieken ‘Type varkens’, ‘Buitenbeloop’ en ‘Gecontroleerde huisvesting 

dienen correct te worden ingevuld. 

o Niet respecteren van de wachtperiode van medicatie: indien varkens vroeger 

geleverd worden aan het slachthuis dan de wachttijd van een diergeneesmiddel 

toelaat worden deze varkens geweigerd. Werd dit te laat opgemerkt en zijn de 

varkens reeds geslacht, dan worden ze voorlopig in beslag genomen door het 

FAVV tot een analyse de voedselveiligheid kan garanderen. Verder moet er steeds 

voor gezorgd worden dat het geneesmiddelenregister correct is ingevuld.  

o De landen waarvoor de exportvoorwaarden voldaan zijn moeten worden 

vermeld. Indien een land wordt ingevuld, terwijl de voorwaarden niet zijn 

voldaan, dan wordt er een informatiefiche opgemaakt door het FAVV en wordt 

PCE Brugge verwittigd, met mogelijks controle bij de producent als gevolg.  

 De voorwaarden voor het vermelden van een bepaald exportland op 

het VKI-document zijn terug te vinden op de website van het FAVV 

(Professionelen  Export naar derde landen  producten van 
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dierlijke oorsprong voor humane consumptie). Per exportland kunnen 

de specifieke voorwaarden bekeken worden.  

- Indien wij het VKI document aanvaarden en aftekenen, is dit steeds onder voorbehoud 

van de correctheid van de verstrekte informatie. Indien achteraf  wordt vastgesteld dat de 

informatie op het VKI niet waarheidsgetrouw is, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. 

- Er moeten maatregelen genomen worden om de graad van Salmonella besmetting zo laag 

mogelijk te houden. Een goede leidraad is het Salmonella-begeleidingsplan aangeboden 

door Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Salmonella risicobedrijven moeten verplicht het 

Salmonella begeleidingsplan van DGZ opvolgen. De laatste S/P waarde en de status van 

Salmonella risicobedrijf moeten vermeld worden op het VKI document. 

- Gebruik dierenvoerders die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, vrij van schadelijke 

stoffen. Er mag enkel voeder gebruikt worden van GMP goedgekeurde fabrikanten. 

Zelfmengers moeten ook een goedgekeurd autocontrolesysteem hebben. 

- De compositie en de hoeveelheid van de porties moeten aangepast zijn aan de noden van 

de dieren.  

- Het voederen (de voerdertechniek) van de varkens mag slecht een minimum van stress 

met zich meebrengen. 

- Er mag geen risico zijn op contaminatie of vervuiling bij de opslag van voeders. 

- De verrichtingen zoals het voederen, het leggen van stro, enz. moet zo gebeuren dat zo 

weinig mogelijk stof vrijkomt. 

- De dieren moeten constant kunnen beschikken over vers en drinkbaar water. 

- De slaapplaatsen moeten proper blijven en de stallen moeten correct geventileerd worden. 

Als er stro wordt gebruikt dan moet deze proper en droog zijn. In de stallen zijn 

autobanden niet toegelaten. 

-  Het aanbinden van zeugen is verboden. 

- De stallen moeten zodanig gebouwd en ingericht zijn dat elk varken: 

 over een reine plaats kan beschikken om te rusten, met comfortabele afwerking en 

temperatuur en met een adequate waterafvoer, waar alle dieren tegelijk kunnen liggen. 

 zonder problemen kan liggen, rusten en opstaan 

 andere varkens kan zien 

- Elke varkenshouderij moet een eigen bedrijfsdierenarts (epidemiologie) hebben. 

- Alle geneesmiddelen moeten door de bedrijfsdierenarts of zijn vervanger worden 

voorgeschreven.  

- De varkens moeten minimum één maal per dag worden geïnspecteerd. 

- Het bedrijf moet beschikken over een afzonderlijke plaats voor het bewaren van krengen, 

door het FAVV goedgekeurd wat de ligging en inrichting ervan betreft.  
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- Het bedrijf moet beschikken over een omkleedlokaal, afgesloten van de stallen en de 

woongedeelten. Het lokaal moet voorzien zijn van een wasbak met stromend water en 

mogelijkheid voor het reinigen en ontsmetten van laarzen. Aan de ingang en uitgang van 

dit lokaal moet zich een voetbad, gevuld met een ontsmettingsmiddel, bevinden. 

- Er moet een voorraad ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn op het bedrijf die door de 

bedrijfsdierenarts is toegelaten. 

- Na het afladen van de varkens wordt iedere vrachtwagen gereinigd en ontsmet alvorens 

onze inrichting te verlaten. Dit gebeurt onder toezicht van het FAVV.  Dit maakt dat uw 

bedrijf, ook door ons beveiligd wordt in ons beider voordeel.  Wij raden u dan ook aan 

iedere vrachtwagen die zich op uw bedrijf aanbiedt te inspecteren en in geval van niet-

conformiteit de toegang tot uw bedrijf te weigeren. 

- Op het varkensbedrijf moet het nodige materiaal aanwezig zijn om het transportmiddel en 

de opslagplaats voor krengen te kunnen reinigen en ontsmetten. 

- Gelieve nette en stressvrije varkens af te leveren. Het spreekt vanzelf dat propere varkens 

een lager besmettingsrisico vormen voor het eindproduct. Wanneer de varkens proper 

worden aangeleverd leidt dit automatisch tot een beter resultaat voor beide partijen. 

Gelieve ook oplettend het laden van de varkens te controleren. Varkens zijn 

stressgevoelige dieren met alle gevolgen vandien voor hun slachtkwaliteit. Gestresste 

dieren geven immers een mindere vleeskwaliteit. 

- De aangevoerde, gezonde varkens moeten ten minste een 16-20tal uur voor het slachten 

uitgevast zijn. Dit is ten eerste een besparing voor u en tevens voor ons een garantie op 

minder gevaar voor contaminatie via een geperforeerd darmstelsel. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat steeds aandacht moet gevestigd worden op het feit dat nachturen 

niet dezelfde zijn als deze overdag omdat er dan geen activiteit is en dus ook minder 

vertering plaatsvindt. De varkens moeten evenwel voldoende water kunnen drinken. U 

wordt steeds 2 dagen op voorhand verwittigd wanneer de ophaling van de varkens 

plaatsneemt (praktisch betekent dit dat u de maandagavond verwittigd wordt voor de 

ophaling van de woensdagmorgen, en de laatste voedering dus maandagavond is). 

- De aanwezigheden van residuen (zoals; geneesmiddelen en/of antibiotica, anti-

stressmiddelen) is verboden. Gelieve daarom de wachttijden ruim te respecteren vooraleer 

de behandelde dieren mee te geven. Deze wachttijden zijn terug te vinden op de  bijsluiter 

van de gebruikte geneesmiddelen. Respecteer daarbij ook de frequentie en de doseringen. 

Hou er ook rekening mee dat de nodige wachttijd bij zieke of vette varkens langer kan 
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duren. Strenge labo-onderzoeken maken dat dit onmiddellijk gedetecteerd kan worden. 

Via het Sanitelnummer komt men automatisch bij u terecht. 

- Wanneer bij een behandeling een naald afbreekt, moet de varkensproducent het 

Sanitelnummer van het dier registreren en het vleesvarken markeren van moment van 

afbraak van de naald tot op moment van vertrek naar het slachthuis. Deze informatie moet 

bij levering van het dier doorgegeven worden aan het slachthuis en het betrokken dier 

moet bij aankomst in het slachthuis apart gehouden worden. Het gebruik van 

metaaldetecteerbare naalden is verplicht. 

- Tevens worden alle gegevens met betrekking tot tekorten toe te schrijven aan de 

leverancier door ons verzameld. Deze gegevens worden op het einde van het jaar 

beoordeeld. 

- De leverancier verbindt zich ertoe zowel de Europese als de nationale en regionale 

reglementering die toepasselijk is op de productie en verhandeling van varkens nauwgezet 

na te leven.   

- Biggen castratie: biggen geboren na 1/1/2012 mogen niet meer gecastreerd worden zonder 

verdoving of pijnstiller.  

 

Om uw slachtdieren optimaal te laten renderen, streven wij ernaar om voor 100% te werken 

volgens de normen ons door de wet opgelegd. Hieraan wordt constant gewerkt. Wij maken 

deel uit van een voedselketting die reikt van producent tot consument en waar wij de eerste 

twee schakels van zijn. Een goede samenwerking en verstandhouding is dus van het hoogste 

belang. Wij houden u op de hoogte van eventuele veranderingen en hopen met dit bericht het 

vertrouwen tussen u en ons alleen maar te kunnen versterken. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jacques De Brauwer 

Gedelegeerd bestuurder Groep De Brauwer 
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Ik,  ………………………………….., ondergetekende en toeleverancier van varkens aan NV 

Groep De Brauwer,  heb kennis genomen van het lastenboek. Ik verklaar hierbij de 

kwaliteitsnormen te hebben gelezen, begrepen en te respecteren. Ik ben op de hoogte van GMP 

(goede manieren praktijken) en zal deze ook respecteren. 

 

 

Naam handelaar/landbouwer:  

 handelaar 

 landbouwer/gesloten bedrijf  klopnummer ………………………………….. 

(gelieve juiste aan te kruisen) 

Adres: .......................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Datum:…………………. 

 

 

Handtekening: 

 

 

Dit invulformulier maakt deel uit van ons kwaliteitshandboek. Gelieve het te ondertekenen bij 

akkoord en terug te sturen of faxen naar onderstaand adres: 

 Groep De Brauwer 

 Wingensesteenweg 50 

 8700 Tielt 

 Fax: 051/42.38.88 of  051/40 95 40 

 Email: annelien@groepdebrauwer.be 

 

 

Gelieve deze bladzijde volledig ingevuld en ondertekend 

terug te sturen! Bedankt.   

 

mailto:annelien@groepdebrauwer.be

