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Beste veehouder,

 

In het verleden werd de commercialisering van rundvlees steevast gereali-
seerd via de lastenboeken van de distributiesector. Deze lastenboeken ver-
schilden van vorm, maar nauwlijks qua inhoud. Deze vaststelling vormde de 
aanleiding om een generiek lastenboek te ontwikkelen dat het geheel van ge-
meenschappelijke eisen uit de verschillende lastenboeken omvat. Zodoende 
werd het zowel voor de landbouwers als voor de distributeurs vereenvoudigd. 
Immers het nadeel van meerdere naast elkaar bestaande systemen, was dat 
er sprake was van dubbele controles, staalnames, analyses en dus ook kosten, 
omdat vele betrokkenen aangesloten waren bij meerdere systemen. 

Met de Belbeef Standaard* (vroeger gekend als het Generiek Lastenboek 
Rundvlees, kortweg “GLR”), wil het ketenoverleg in de agrovoedingssector 
de dubbelcontroles, dubbelanalyses en dubbele kosten vermijden. Voor de 
primaire sector werden deze verschillende lastenboeken samengesmolten 
tot het CodiplanPLUS Rund- Lastenboek.

Lees er meer over in de deze folder.

Contact
Belbeef vzw
Bolwerklaan 21 bus 37 | 1210 Brussel
Tel.: 02 880 22 07 | Fax: 02 880 22 19
www.belbeef.be | info@belbeef.be

* Belbeef heeft jongsteleden beslist om de naam ‘Generiek Lastenboek Rund’ te veranderen in ‘Belbeef 
Standaard”; dit om onze communicatie te vereenvoudigen.
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Integratie van de G-040 (Sectorgids ‘Dierlijke Productie’)  in CodiplanPLUS Rund

Het CodiplanPLUS Rund lastenboek bouwt verder op de G-040 sectorgids ‘Dier-
lijke Productie’ en voegt hier een 15-tal bovenwettelijke eisen aan toe. Om een 
CodiplanPLUS Rund-certificaat te behalen, moet de rundveehouder voldoen aan 
het algemeen deel ‘alle diersoorten’ en de module ‘rund’ van de Sectorgids 
Dierlijke Productie, en de 15 bijkomende CodiplanPLUS Rund eisen. Op de web-
site www.codiplan.be (Home / Landbouwers Loonwerkers / CodiplanPLUS Rund) 
vindt u meer informatie (o.a. de checklijsten en sectorgidseisen).

Als u al over een certificaat voor de G-040 Dierlijke Productie beschikt en u 
beslist later om u ook CodiplanPLUS Rund te laten certificeren, moet om kosten 
en tijd te besparen de CodiplanPLUS Rund controle steeds uitgevoerd worden 
door dezelfde OCI als deze die de G-040 Dierlijke Productie certificeerde. Op 
die manier kan er bij de 3-jaarlijkse opvolgingscontrole steeds een combi-
audit uitgevoerd worden en kan men zich bij de tussentijdse audit baseren op 
de vorige audit. 

 TOELEVERING PRODUCTIE SLACHTHUIZEN GEHEEL

BEHEERDER OVOCOM vzw CODIPLAN vzw FEBEV vzw BELBEEF vzw 
(+ Comeos)

WETTELIJKE 
BASIS SG G-001 G-040 Module C SG G-018

Generiek 
Lastenboek Rund

=
BELBEEF

STANDAARD
Privaat 
Lastenboek
(Markttoegang)

FCA 
(het vroegere GMP)

CODIPLANPLUS 
Rund FEBEVPLUS Rund
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De dierspecifieke eisen van de verschillende retailers

Naast de basisvereiste om als rundveehouder te voldoen aan CodiplanPLUS Rund 
(als onderdeel van de Belbeef Standaard), hanteren de verschillende retai-
lers ook karkasspecifieke eisen. Deze worden automatisch afgetoetst thv het 
slachthuis, op basis van de beschikbare Sanitel- en slachtgegevens. 

Het is dus best mogelijk dat u als bedrijf gecertificeerd bent voor Codiplan-
PLUS Rund, maar dat niet alle door u geleverde runderen gecommercialiseerd 
kunnen worden voor een bepaalde retailer, omdat het karkas niet voldoet 
aan de dierspecifieke eisen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de criteria die door de grootdistributie 
gebruikt worden:

 BBQS COLRUYT DELHAIZE LIDL SPAR CORA MATCH ARDEN’BEEF ALDI

Leeftijd 
mannelijk

Max. 26 
maanden

Max. 27 
maanden

Max. 26 
maanden

Max. 26 
maanden

Max. 27 
maanden

Max. 26 
maanden

Max. 24 
maanden

Niet van 
toepassing. 

Enkel 
vrouwelijk.

Niet van 
toepassing. 

Enkel 
vrouwelijk.

Leeftijd 
vrouwelijk

Max. 72 
maanden

Niet van 
toepassing

Enkel stieren
Max. 84 

maanden
Niet van 

toepassing
Enkel stieren

Max. 88 
maanden

Max.84 
maanden

Max. 72 
maanden

Max. 88 
maanden

Max. 84 
maanden 

(vrouwelijke 
dieren die 

reeds gekalfd 
hebben)

Ras Vlees Vlees of 
gemengd

Vlees of 
gemengd Vlees Vlees of 

gemengd / Vlees Vlees Vlees

Minimum 
gewicht 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg 350 kg / 440 kg / 350 kg

Maximum 
gewicht 600 kg 650 kg 600 kg 650 kg / 650 kg 580 kg / 650 kg

SEUROP 
(bevleesd-
heid)

S, E S, E
S: 

Mannelijk 
S, E: 

Vrouwelijk
S, E S,E,U / S,E / S, E

Vetheid 
mannelijk

1 (-/+/=), 
2 (-/+/=), 
3 (-/+/=)

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=)

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=)

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=)

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=) / 2 (-/+/=), 

3 (-/+/=) / /

Vetheid 
vrouwelijk

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=)

Niet van 
toepassing

Enkel stieren

2 (-/+/=), 
3 (-/+/=),

4 (-)

Niet van 
toepassing

Enkel stieren
2 (-/+/=), 
3 (-/+/=) / / / 2 (-/+/=), 

3 (-/+/=)

Oorsprong / België België België België België België

Belgische 
Ardennen, 

beslagnr. start 
met 6.8 of 9. 

Gecertifi-
ceerde 

Arden ’beef 
Veehouders.

België

Situatie bij het ter perse gaan.
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Combi-audits

Samen met de CodiplanPLUS Rund controle kan u zich laten certificeren voor 
verschillende andere private lastenboeken zoals IKM, Belplume, Certus, BCV 
of Vegaplan. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing voor 
zowel de veehouder als de OCI. De controles voor al deze lastenboeken wor-
den uitgevoerd door onafhankelijke controle instellingen (OCI’s). Maar niet 
alle OCI’s worden door de respectievelijke lastenboekhouders erkend.

Indien u een combi-audit wenst te laten uitvoeren kan u in onderstaande tabel 
nagaan welke OCI’s u van dienst kunnen zijn voor de respectievelijke lastenboe-
ken. Wij raden u aan bij verschillende OCI’s een vrijblijvende prijsofferte aan te 
vragen. Dit kan via de tool ‘Offerte aanvraag’ (Home / Landbouwers Loonwer-
kers / Hoe Starten? / Offerte aanvraag ) op www.codiplan.be.
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AIB Vinçotte X X X X X

B & S Qualicert X X X

Carah X X X

Certalent X X X X X X X X

CKCert X X X X X X

Comité du Lait X X X X

Promag X X X X

Quality Partner X X X X X X X

SGS X X X X X X X X X

TN Integra X X

Situatie bij het ter perse gaan.
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Erkende OCI’s

Controle op de toepassing van CodiplanPLUS  Rund gebeurt door een door 
Codiplan erkende OCI. Onderstaande OCI’s zijn op dit moment erkend om 
audits voor CodiplanPLUS Rund uit te voeren.

• AIB Vinçotte SA 
rue de l’Economie, 4 
4431 Loncin (Ans) 
Tel: 04 263 56 29 
Fax: 04 247 03 59 
agrifood@vincotte.be

• B&S Qualicert 
rue du Pont de Pierre, 7 
7340 Colfontaine 
Tel: 065 66 25 75 
Fax: 065 66 25 95 
info@bsqualicert.be

• Carah asbl 
rue Paul Pastur, 11  
7800 Ath 
Tel: 068 26 46 97 
Fax: 068 26 46 98 
oci@carah.be 

• Certalent vzw

 - Kantoor Vlaanderen: 
W. de Croylaan, 48 
3001 Heverlee (Leuven) 
Tel: 016 31 09 22 
Fax: 016 22 42 06

 - Kantoor Wallonië: 
Chaussée de Namur 
1300 Wavre 
Tel: 010 84 65 66 
Fax: 010 84 65 67 
certalent@bdb.be

• CKCert vzw 
Technologiepark, 2/3 
9052 Zwijnaarde 
Tel: 09 330 10 20 
Fax: 09 330 10 29 
info@ckcert.eu

• Comité du lait 
Route de Herve, 104 
4651 Battice 
Tel: 087 69 26 30 
Fax: 087 69 26 40 
annette.konigs@comitedulait.be

• Quality partner sa 
rue Hayeneux, 62 
4400 Herstal 
Tel: 04 240 75 00 
Fax: 04 240 75 10 
info@quality-partner.be

• Promag sprl 
Novalis Science Park 
Rue de la science, 8 
6900 Marche-en-Famenne 
Tél: 084 84 03 20  
Fax: 084 84 03 24 
info@promag.be

• SGS Belgium NV 
Noorderlaan, 87 
2030 Antwerpen 
Tel: 03 545 47 36 
Fax: 03 545 47 45 
be.cts.acs@sgs.com
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Wist je dat...

... 6 van de 14 bestuurders van Belbeef vzw vertegenwoordigers zijn van een 
landbouworganisatie. Iedere landbouworganisatie heeft 2 zetels. Voor ABS zijn 
dat Guy Depraetere en Luc Hoeckman, voor Boerenbond zijn dat Roel Vaes en 
Luc Engelborghs en voor FWA zijn dat Christel Buyse en Marie-Laurence Semail-
le. 4 van deze 6 bestuurders zijn zelf actief rundveehouder in hoofdberoep!

... ook de slachthuizen en groothandels zich dienen te certificeren om te kun-
nen slachten/versnijden binnen de Belbeef Standaard. De audit gebeurt op 
basis van het FebevPLUS Rund-lastenboek dat beheerd wordt door Febev (Fe-
deratie van het Belgisch Vlees).

... Belbeef-waardige runderen automatisch erkend worden bij aankomst in het 
slachthuis dankzij de Sanitel-connectie met de Belbeef databank.

...de Sanitelgegevens van de aan het systeem deelnemende veehouders strikt 
vertrouwelijk worden behandeld, en enkel gebruikt worden om na te gaan of de 
dieren aan de karkasspecifieke criteria van de koper voldoen.

... het gemiddeld warm karkasgewicht van de in 2015 binnen de Belbeef Stan-
daard gecommercialiseerde runderen 500,21 kg bedroeg voor vrouwelijke en 
504,35 kg voor mannelijke.

... de classificatie van de mannelijke runderen die in 2015 binnen de Belbeef 
Standaard gecommercialiseerd werden als volgt verdeeld was; S: 90.01%; 
E: 8,64% en U: 1,35%.

... de classificatie van de vrouwelijke runderen die in 2015 binnen de Belbeef 
Standaard gecommercialiseerd werden als volgt verdeeld was; S: 49,89%; 
E: 45,69% en U: 4,42%.
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Voorbereiding 

• Relevante documenten doornemen
• Zelfcontrole aan de hand van de checklist.

Aanmelding

Contacteer één of meerdere onafhankelijke certificeringstellingen (OCI) en 
vraag een offerte. Onderteken vervolgens de overeenkomst (Bijlage 5 - Toe-
stemming van de rundveehouder voor toegang tot de verwerking van de 
gegevens door Codiplan vzw en Belbeef vzw) bij de OCI van uw keuze.

Initiële Audit 

• Controle door de OCI op een vooraf afgesproken datum.
• Heeft u reeds een autocontrolecertificaat G-040 dierlijke productie? Dan 

wordt u uitsluitend voor CodiplanPLUS Rund geauditeerd. 
• Beschikt u nog niet over een autocontrolecertificaat G-040 dierlijke pro-

ductie? Dan zal er een combi-audit G-040 én CodiplanPLUS Rund uitge-
voerd worden. 

Positief

U ontvangt een CodiplanPLUS Rund- certificaat, 
geldig voor 3 jaar. Dit certificaat heeft dezelfde 
einddatum als uw autocontrolecertificaat G-040 
dierlijke productie.

Tussentijdse audit

In het tweede jaar van 
de looptijd van uw 
certificaat ondergaat 
u een tussentijdse au-
dit. Tijdens deze au-
dit worden enkel de 
bovenwettelijke Co-
diplanPLUS Rund eisen 
geauditeerd en wor-
den er mest- en voe-
derstalen genomen.

Opvolgingsaudit

Vanaf 9 maand voor 
het vervallen van het 
certificaat wordt u ge-
contacteerd door uw 
OCI om de opvolgings-
audit in te plannen. 
Deze gebeurt in combi 
met de opvolgingsau-
dit van uw autocon-
trolecertificaat G-040 
dierlijke productie.

Onaangekondigde 
controle

U heeft gedurende 
de looptijd van uw 
certificaat 10% kans 
op een onaange-
kondigde controle.

Negatief

U dient de proce-
dure opnieuw te 
doorlopen.


