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Agriflanders
Belbeef zal aanwezig zijn op Agriflanders op de stand van de VLAM ( Hal 1/ standnummer 1401).
Wat hebben we te bieden? 

Een stalbord 

Op vraag van de landbouworganisaties hebben we een 
stalbord laten ontwerpen, dat door geïnteresseerde ge-
certificeerde veehouders kan gebruikt worden om aan 
de stal te bevestigen. Passanten kunnen zo vaststellen 
dat het bedrijf gecertificeerd is, waar kwaliteitsrunderen 
gekweekt worden. 

Dit stalbord zal aangebo-
den worden op de stand 
op Agriflanders tegen 
kostprijs, welke €10 incl. 
BTW bedraagt. 

Nieuw producentenportaal

In januari wordt het producentenportaal voor gecertifi-
ceerde veehouders gelanceerd. Op die manier kunnen 
veehouders via een log-in en een paswoord zelf aanlog-
gen op de Belbeefdatabank. Enerzijds zal men kunnen 
vaststellen voor welke distributeurs de runderen in aan-
merking komen, maar daarnaast zal men ook kunnen zien 
waar de dieren geslacht, versneden en uiteindelijk ver-
kocht zijn. Dit zal de transparantie van het systeem zeker 
ten goede komen. Uiteraard kunnen enkel gecertificeerde 
veehouders aanloggen op dit portaal, en enkel de gege-
vens van hun eigen dieren consulteren, zodat de vertrou-
welijkheid van de gegevens continu gegarandeerd blijft. 

Meer uitleg over deze toepassing kan u ook bekomen 
tijdens Agriflanders. 

Kom dus zeker eens langs! (Hal 1/ standnummer 1401).
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Nieuwe versie Belbeef Standaard
In het voorjaar van 2017 zal een nieuwe versie van de Belbeef Standaard gelanceerd worden. De belangrijkste 
aanpassingen t.o.v. de huidige versie zijn de registercontrole en het stimuleren van het gebruik van metaaldetec-
teerbare naalden. 

Registercontrole

Bij het toepassen van de Belbeef Standaard op slacht-
huisniveau, hebben we vastgesteld dat bij het inlezen 
van de paspoorten van de runderen soms fouten in de 
geboortekenmerken (geslacht, ras, haarkleur) aan het 
licht komen. De correctheid van de geboortekenmerken 
is echter essentieel om te bepalen of een dier al dan 
niet voldoet aan de karkasspecifieke criteria. Een cor-
recte registratie is ook belangrijk met het oog op het 
vermijden van kortingen op de premies.

Daarom zal in de nieuwe versie van de Belbeef Stan-
daard voorzien worden dat elke deelnemende veehou-
der minstens één keer per jaar de correctheid van de 
diergegevens zal controleren (dit kan elektronisch via 
Veeportaal of op papier). 

Meer informatie hierover leest u op www.belbeef.be, 
onder “nieuws”.

Gebruik van metaaldetecteerbare naalden en VKI

In de nieuwe versie van de Belbeef Standaard zal een 
aanbeveling opgenomen worden met betrekking tot 
het gebruik van metaaldetecteerbare naalden. Bij elke 
toediening van diergeneesmiddelen via injectie bestaat 
er een risico dat de naald afbreekt en in het dier blijft 
steken. Indien dit het geval is, zal de sanitair verant-
woordelijke dit duidelijk op het VKI-document vermel-
den. Bedoeling is om elk risico voor de voedselveiligheid 
te vermijden. Belbeef adviseert aan de veehouders om 
bij voorkeur metaaldetecteerbare naalden te gebruiken, 
zodat deze nog kunnen opgemerkt worden tijdens de 
verwerking van het karkas.

AB Convenant

Op 30/06/2016 ondertekende Belbeef het AB Conve-
nant, het convenant tussen de Federale Overheid en alle 
betrokken sectorpartners betreffende de vermindering 
van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector. 
Dit convenant moet het antibioticagebruik in de dier-
geneeskunde en de veehouderij in het belang van de 
volksgezondheid reduceren tot een absoluut minimum.

Het convenant werd ondertekend door de Ministers van 
Volksgezondheid en Landbouw alsook door de sectoror-
ganisaties (ABS, BEMEFA, Boerenbond, FWA en pharma.
be), de dierenartsverenigingen (UPV en VDV), de die-
rengezondheidsverenigingen (ARSIA en DGZ), de las-
tenboekbeheerders (BCV, Belbeef, Belplume, Belpork, 
Codiplan en IKM/QFL) en het AMCRA.

Belbeef benadrukt in het convenant dat de vleesvee-
houderij geen grootgebruiker is van antibiotica, maar 
engageert zich om zijn leden ertoe te bewegen een op-
timaal gebruik van antibiotica toe te passen. Bedoeling 
is om de systematische registratie van het antibioticage-
bruik in de daartoe bestemde databanken te stimuleren 
door middel van een aanbeveling in de nieuwe versie 
van de Belbeef Standaard. 

Toetreding Aldi 

Op 2 oktober 2016 is Aldi toegetreden als afnemer van 
Belbeef-rundvlees, dat in een eerste opstartfase in een 
beperkt aantal winkels wordt aangeboden. De karkas-
specifieke criteria die Aldi hierbij toepast zijn de volgen-
de: Jonge stieren, geboren in België, maximumleeftijd 
24 maand, en gekalfde vrouwelijke runderen van het 
vleestype, geboren in België, en maximumleeftijd 84 
maanden. Voor zowel stieren als koeien geldt een warm 
karkasgewicht tussen de 350 en 650 kg, classificatie S of 
E, en vetheid 2(-/=/+) of 3(-/=/+).

De andere winkelketens die reeds gebruik maken van 
Belbeef rundvlees zijn Carrefour, Delhaize, Colruyt, Okay, 
Lidl, Cora, Match, en Spar.Wij verhuizen!

Begin februari verhuist Belbeef vzw naar andere 
kantoren in Tour & Taxis.

Het nieuwe adres: 
Havenlaan 86C bus 202 
1000 Brussel

De contactgegevens blijven onveranderd: 
Tel.: 02/880 22 07 
Fax.: 02/880 22 19


