
 PRODUCENT

Zwijntje BVBA
Klopcode

66BB

Beslagnummer

BE10138211-0201

VEN-nummer

2.369.569.548

 Dialex Meat

 varkenstraatje 12

6530 zeuglede

 info@dialex-meat.be

 9999999999

 SLACHTHUIS

Slachthuis en snijzaal BePork
EG-nummer

EG56

Inrichtingsnummer

BE23659875

 Beporkstraat 123

2953 BePorklede

 DIERENARTS

Haseldonckx

 Werkhovensestraat 1 A

2321 Meer





dierhas@gmail.com

0495 22 91 83

 HANDELAAR

Aveve

Lot Varkens

Type varkens

Fokvarkens

Opzetdatum Gecontroleerde huisvesting

Ja

Aantal varkens voor slachting

10

Voorzien vertrek

10-03-2023

Buitenloop

Nee

Castratie mannelijke dieren

Geen

Attentievarkens

Huidverwondingen zonder

bloedverlies: 2

caroliner
Notitie
Dit zijn de bedrijfsgegevens van de producent die varkens (biggen, vleesvarkens, (op)fokvarkens) aanlevert voor slacht. Deze informatie staat in het digitale VKI automatisch ingevuld aangezien dit gekoppeld is aan zijn logingegevens. De producent hoeft hiervoor dus niet meer in te vullen. 

caroliner
Notitie
Dit is het slachthuis waar de dieren worden geslacht. In het digitale VKI zijn alle slachthuizen die gekend zijn bij BePork reeds beschikbaar. Het slachthuis dient dus enkel te worden via aangeklikt via een keuzemenu (uitschuifbalkje) 

caroliner
Notitie
Hier wordt de bedrijfsbegeleidende dierenarts, zoals geregistreerd in AB Register voor de BePork-bedrijven, afgebeeld. Deze informatie staat in het digitale VKI reeds ingevuld via een automatische koppeling met het AB Register (bij 98% van alle producenten). De producent hoeft hiervoor dus niet in te vullen. Indien de bedrijfsbegeleidende dierenarts niet gekend is of niet correct is,  zal gevraagd worden de bedrijfsbegeleidende dierenarts in te vullen/te wijzigingen in AB Register. Nadien wordt deze automatisch toegevoegd aan het het E-VKI. 

caroliner
Notitie
Indien gewerkt wordt met een handelaar, kan deze in het digitale VKI opgegeven worden door de producent door ingave van het BTW-nummer van de handelaar. Via een koppeling met de KBO databank worden de andere gegevens van de handelaar toegevoegd. 

caroliner
Notitie
Informatie over het aangeleverde lot varkens (biggen, vleesvarkens, (op)fokvarkens) zoals vandaag reeds ingevuld wordt op het papieren VKI. Deze invulvelden omtrent de informatie van het lot varkens zijn in het digitale VKI heel eenvoudig opgebouwd. De producent hoeft enkel checkboxen aan te klikken of een keuze te maken uit voorgedefinieerde lijstjes. 

caroliner
Notitie
Dit document is de PDF versie van het digitaal ingevulde VKI dat door alle betrokken partijen in de TRACY toepassing digitaal geraadpleegd zal kunnen worden.  



Bent u zelfmenger/maakt u zelf brij-
of droogvoeder?

Nee

Welke veevoederfabrikant(en) leverde het veevoeder voor dit lot varkens?

AVEVE

Varkens zijn geboren in

België

Varkens zijn gekweekt in

België

Geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders (incl.
antiparasitaire middelen)

Verkeren de varkens in goede gezondheid?

Ja

Ziekte in groepsbehandeling of meer dan 20% individuele behandelingen

Nee

Is er meer dan 5% sterfte geweest?

Nee

caroliner
Notitie
Informatie over de behandelingen van de dieren, uitgesplitst in minder en meer dan 2 maanden voor vertrek. Dit is idem zoals vandaag ook dient vermeld te worden op het papieren VKI. De digitale versie is opnieuw zo opgebouwd dat de producent de data eenvoudig kan invullen via aanklikvelden en uitschuifbalkjes. 



Antiparasitaire middelen

Ja

Ontstekingswerende middelen

Ja

Antibiotica

Nee

Behandeling < 2 maanden geleden

Reden behandeling

Bewegingsstoornissen (manken, opgezette

gewrichten, …)

Geneesmiddel / Gemedicineerde dierenvoerders

Tulaxa 25 mg/ml inj. opl. i.m. flac.

Start behandeling

12-12-2022

Einde behandeling

21-12-2022

Wachttijd

13 Dagen
 Wachttijd volgens FAGG Geneesmiddelendatabank: Vlees en slachtafval: 13

dagen.

De volgende behandelingen met geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders (incl.
antiparasitaire middelen) werden in de periode van opzet tot 2 maanden voor vertrek
uitgevoerd.
! Opgelet: voor fokdieren (zeugen en beren) geldt hier de periode van 4 tot 2 maanden voor
vertrek naar het slachthuis.

De volgende behandelingen met geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders (incl.
antiparasitaire middelen) werden minder dan 2 maanden voor vertrek uitgevoerd.

Behandelingen

Onderzoeken uitgevoerd in kader van de veiligheid van de
voedselketen

Werden er onderzoeken uitgevoerd met een belang voor voedselveiligheid?

Ja

Datum Monster Ziektekiem / Chemische stof / Contaminant Conclusie/resultaat

20-12-2022 Mest Dioxines NOK

caroliner
Notitie
Voor het ingeven van de geneesmiddelen en gemedicineerde voeders is in het digitale VKI de actuele lijst met alle beschikbare geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voorzien. De producent dient enkel het geneesmiddel dat werd gebruikt te selecteren uit de lijst. Deze lijst wordt aangepast bij elke wijziging zodat steeds de meest actuele informatie getoond wordt bij het invullen van het e-VKI via de online toepassing van Belpork vzw. Op deze manier wordt het invullen van behandelingen sterk vereenvoudigd voor de producent. 

caroliner
Notitie
Wanneer een geneesmiddel of voedermedicatie wordt geselecteerd uit de lijst van het FAGG zoals beschikbaar in de online toepassing van Belpork vzw dan verschijnt automatisch de informatie m.b.t. de wachttijden zoals bij dit geneesmiddel geregistreerd en gekend bij het FAGG. De producent dient enkel de informatie over de wachttijd voor varkens over te nemen in het veld wachttijd dat voor de blauwe kader staat. 

caroliner
Notitie
Informatie over de onderzoeken die uitgevoerd zijn in kader van voedselveiligheid. Dit is informatie die ook vandaag (ingeval er onderzoeken zijn uitgevoerd) diende ingevuld te worden op de papieren versie. De digitale versie is opnieuw zo opgebouwd dat de producent de data eenvoudig kan invullen via aanklikvelden en uitschuifbalkjes. 



Veterinaire status

H-, M-, N- , R-statuten

Geen statuut

Zijn de varkens  geboren en gekweekt in bedrijven die gelegen waren, tijdens het verblijf van de varkens in deze
bedrijven, in een zone afgebakend rond een haard van Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest of mond-en-
klauwzeer?

Nee

Kwaliteitslabels

VKI voldoet aan volgende kwaliteitslabels

 BePork

Export naar derde landen

Het bedrijf bevindt zich in een afgebakende zone onderworpen aan restricties ten gevolge van met aangifteplichtige
varkensziekten. Voor onderstaande landen gelden geen restricties betreffende export.

Macedonië (MK)

Servië (RS)

Nieuw-Caledonië (NC)

Montenegro (ME)

Armenië (AM)

Frans-Polynesië (PF)

Japan (JP)

Bosnië en Herzegovina (BA)

Singapore (SG)

Zuid-Afrika (ZA)

Filippijnen (PH)

Kosovo (XK)

Oekraïne (UA)

Hongkong (HK)

Australië (AU)

Kazachstan (KZ)

Chili (CL)

caroliner
Notitie
Deze informatie over de kwaliteitslabels wordt automatisch berekend door het digitale systeem op basis van de erkenningscertificaten van de producent voor het desbetreffende label. De producent hoeft hiervoor zelf niets in te vullen. 

caroliner
Notitie
Hier wordt de informatie weergegeven voor welke exportlanden het vlees van de aangeleverde varkens wel en niet in aanmerking komt. Vandaag moet een varkenshouder zelf op het VKI aangeven naar welke landen het vlees van zijn varkens wel of niet mag geëxporteerd worden. Dit is geen eenvoudig opdracht.  De exportmodule in het e-VKI helpt de producent hierbij en berekent dit automatisch op basis van het gezondheidsprofiel van zijn bedrijf dat door de varkenshouder beheerd wordt in TRACY en de actuele vereisten van de exportlanden. Op het e-VKI verschijnt dan automatisch een opsomming van de landen waarvoor het vlees wel en niet in aanmerking komt (zoals hiernaast afgebeeld). Op die manier heeft Belpork vzw de ingave van deze informatie vereenvoudigd voor de producent. Eens opgemaakt door de varkenshouder is het e-VKI meteen beschikbaar voor het slachthuis.

caroliner
Notitie
Definitie gezondheidsprofiel: Het gezondheidsprofiel beschrijft de status van uw bedrijf voor verschillende dierziekten (Vlekziekte, Varkenspest, Aujeszky, enzoverder).Het gaat concreet om de dierziekten die een impact kunnen hebben op de internationale handel van het varkensvlees, zowel binnen Europa als naar derde landen. De aanwezige dierziekten dienen dus actief beheerd te worden door de producent zelf in het portaal. 

caroliner
Notitie
De informatie rond de veterinaire status heeft een invloed op de exportlanden en de kwaliteitslabel. Deze informatie is ook eenvoudig in te geven via aanklikvelden. Onder dit luik zal de producent het gezondheidsprofiel van het bedrijf gaan bevestigingen. Meer uitleg over de exportlanden en gezondheidsprofiel, zie verder onder exportlanden. 



Barbados (BB)

Canada (CA)

India (IN)

Cuba (CU)

Verenigd koninkrijk (GB)

Moldavië (MD)

Taiwan (TW)

Voor onderstaande landen gelden wel restricties betreffende export.

Uruguay (UY)

Maleisië (MY)

Vietnam (VN)

Zuid-Korea (KR)

Oezbekistan (UZ)

China (CN)

Bijzondere vermeldingen

-

Handtekeningen

 PRODUCENT Ondertekend
Op 7 maart 2023

Caroline Remory
Zwijntje BVBA
Sanitair verantwoordelijke

 

 SLACHTHUIS Wachten op handtekening
Aangevraagd op 7 maart 2023

Slachthuis en snijzaal BePork

caroliner
Notitie
Dit geeft aan wie het VKI reeds bekeken en ondertekend heeft. Ondertekend door de producent (= sanitair verantwoordelijke) betekent dat het e-VKI ingediend is en zichtbaar is in de digitale toepassing van het slachthuis. Van zodra het slachthuis het VKI ondertekend heeft, zal naast de status van het slachthuis ook 'ondertekend' komen te staan. Dit betekent dat de varkens aanvaard zijn binnen het slachthuis voor slacht. 


	De volgende behandelingen met geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders (incl. antiparasitaire middelen) werden in de periode van opzet tot 2 maanden voor vertrek uitgevoerd. ! Opgelet: voor fokdieren (zeugen en beren) geldt hier de periode van 4 tot 2 maanden voor vertrek naar het slachthuis.
	De volgende behandelingen met geneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders (incl. antiparasitaire middelen) werden minder dan 2 maanden voor vertrek uitgevoerd.



