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DIERLIJKE PRODUCTIE

Overgangsperiode naar nieuwe versie CodiplanPLUS Rund lastenboek
(onderdeel van de Belbeefstandaard) verlopen op 7 juli 2017
______________________________________________________________________
Het CodiplanPLUS Rund lastenboek behelst het luik van de Belbeefstandaard, dat van toepassing is op
de rundveehouders. Op 30 maart 2017 keurde de raad van bestuur van Belbeef de nieuwe versie van
het lastenboek goed. Hiermee is meteen ook de naamswijziging van “Generiek Lastenboek Rundvlees”
naar de “Belbeef Standaard” officieel. Deze werd vervolgens gepubliceerd op 7 april 2017. Er gold een
overgangsperiode van 3 maand, wat betekent dat de certificeringsinstellingen die veebedrijven
auditeren en certificeren in het kader van deze standaard, vanaf 7 april 2017 volgens deze nieuwe
versie mogen werken, in samenspraak met de veehouder. Sinds 7 juli 2017, dus na het verstrijken van
de overgangsperiode, mag er enkel nog volgens de nieuwe versie gewerkt worden.
Wat is er precies veranderd ten opzichte van de vorige versie voor veehouders? We lichten de
verschillen hier kort toe.

- Jaarlijkse registercontrole (inventaris runderen)
- Aanbeveling om met metaaldetecteerbare naalden te werken. Op die manier kunnen afgebroken
naalden nog gedetecteerd en verwijderd worden in een snijzaal met metaaldetectie.

- Het melden van afgebroken naalden aan de volgende schakel. Als men weet heeft van een
afgebroken naald, kan men in het slachthuis immers gericht op zoek gaan om de naald te
verwijderen, zodat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, en voor het imago van het
gecertificeerde vlees.

- Aanbeveling om de gebruikte antibiotica te registeren in de door de overheid beheerde databank
SanitelMed, al dan niet via de private systemen AB Register of Bigame. Bedoeling is uiteraard de
antibioticaresistentie tegen te gaan.

- Herkomst: "Triple B". Om gecommercialiseerd te kunnen worden binnen het systeem, geldt de
zogenaamde "triple B". Dit houdt in dat de dieren 1: geboren, 2: afgemest en 3: geslacht en
verwerkt dienen te worden in een Belgisch bedrijf. Wanneer een consument Belbeefvlees koopt,
is hij zeker dat het geen geïmporteerd vlees of vlees afkomstig van geïmporteerde runderen
betreft, en steunt hij actief de Belgische economie en de Belgische veehouders in het bijzonder.

- Bevleesheid S of E voor stieren. Stieren moeten de S of E conformatie hebben, om als
Belbeefvlees gecommercialiseerd te kunnen worden.
Het CodiplanPLUS Rund lastenboek is beschikbaar op de website van Codiplan, onder de volgende link:
http://www.codiplan.be/sites/default/files/170330%20CDP%2BR%20lastenboek_N.pdf
De bijhorende checklijst kan eveneens gedownload worden via volgende URL:
http://www.codiplan.be/sites/default/files/170330%20CL%20excl%20ACS%20NL.pdf

