Formulier Voedselketeninformatie Paarden1
1

Onder “paarden” wordt verstaan: paarden, pony’s en ezels

Niet voor paarden waarover in Deel I van het paspoort is aangegeven “niet bestemd voor humane consumptie ”.
Dit formulier moet het paard vergezellen naar de slachterij als bijlage bij het paspoort.
Chipnummer paard:
Gegevens aanbieder:
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Functie aanbieder *:
eigenaar / houder

Datum afvoer naar slachthuis : ……….………………………………………………………………….
NAW slachterij: …………………………………………………………………………………………………….
Aspecten voedselketeninformatie
1. Is er relevante informatie te melden over de status van het herkomstbedrijf of de regionale
gezondheidsstatus van het paard?
2. Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van het dier?
3.
a. Is het paard in de 60 dagen voorafgaande aan de slacht behandeld met diergeneesmiddelen?
Als het paard is behandeld, in dit geval wél middelen zijn toegediend aangeven:

Reg. nr. middel

Datum begin
behandeling

Datum eind
behandeling

Wachttermijn in dagen

Nee / ja*
Nee / ja*
Nee / ja*
Nee / ja*

Meer middelen toegediend? Neem die op in een aparte bijlage. Bijlage toegevoegd: Nee / ja*
b. Heeft het paard gedurende de afgelopen zes maanden een behandeling ondergaan met
diergeneesmiddelen die op de “positieve lijst” staan?

Nee/ja*

c. Is het paard behandeld met een diergeneesmiddel dat niet voor voedselproducerende dieren mag
worden toegepast?

Nee/ja*

4. Zijn er aanwijzingen dat er ziekten aanwezig zijn die de veiligheid van het vlees in het gedrang zouden
Nee/ja*
kunnen brengen?
5. Zijn er onderzoeksgegevens beschikbaar, die relevant zijn voor de bescherming van de
Nee/ja*
volksgezondheid?
6. Is er relevante informatie bekend over eerdere am- en pm-keuringen van dieren van hetzelfde bedrijf?
Nee/ja*
7. Is er relevante informatie bekend over productiegegevens die ziekten aan het licht kunnen brengen?
Nee/ja*
8. De naam en het adres van de dierenarts, die diensten heeft verleend t.b.v. dit paard:
Naam:
Adres:
Postcode, woonplaats, tel:
* Omcirkel wat van toepassing is. Waar ‘ja’ is geantwoord, moeten de afwijkingen hieronder vermeld worden.
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Aldus verklaard te:
………………………………………………………….………..
(plaats)

………………………………………………………
(datum)

……..…………………………………………………
(handtekening)
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Toelichting Formulier Voedselketeninformatie Paarden
Vanaf 1 januari 2009 moeten slachterijen bij de aanvoer van een paard naast de gebruikelijke documenten
tevens voedselketeninformatie ontvangen van het dier.
Deze gegevens na beoordeling ter beschikking worden gesteld aan de dierenarts van de VWA. Zie bijlage II,
sectie III, van Verordening (EG) nr. 853/2004.
• De verzender van het paard (eigenaar of houder) vult dit formulier in, ondertekent het en zendt het met het
paard mee naar de slachterij.
• De slachterij moet de VKI m.b.t. het dier opvragen.
• De slachterij moet de informatie controleren en er actief gebruik van maken.
• De slachterij moet de informatie na beoordeling aan de VWA ter beschikking stellen.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Toelichting aspecten VKI
Gelden er vervoersbeperkingen of andere voorwaarden als gevolg van calamiteiten voor de
voedselveiligheid?
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de gezondheid van het dier? Hier moet de reden van slachten
worden ingevuld, als een gezondheidsprobleem de reden van slachten is. Het gaat hier bijvoorbeeld om
longaandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, spijsverteringsstoornissen,
neurologische verschijnselen of andere gezondheidsproblemen.
Let op: als het paard leidt aan een zoönotische of systemische ziekte of als het sterk vermagerd is, mag
het paard niet voor consumptie geslacht worden.
Raadpleeg bij twijfel uw dierenarts. Uiteindelijk bepaalt de VWA-dierenarts op basis van zijn
bevindingen bij de levende keuring of het dier voor consumptie geslacht mag worden.
Een paard mag niet geslacht worden als:
- diergeneesmiddelen zijn gebruikt die alleen toegediend mogen worden bij “niet-voedselproducerende
dieren”;
- andere voor paarden geregistreerde middelen zijn toegediend en het paard zich nog bevindt binnen
de wettelijke wachttermijn van die middelen;
- voor andere voedselproducerende diersoorten geregistreerde middelen zijn toegediend en het paard
zich nog bevindt in de wachttermijn van 28 dagen (of langer, als de wachttermijn bij andere
diersoorten langer is);
- middelen van de “positieve lijst” uit EU-Verordening nr. 1950/2006 zijn gebruikt en het paard zich nog
bevindt in de wettelijke wachttermijn van 6 maanden.
Daarnaast moeten alle behandelingen met diergeneesmiddelen binnen een periode van 60 dagen,
voorafgaand aan de slacht vermeld worden.
Behandelingen met stoffen die voorkomen op de “positieve lijst” worden ook opgenomen in Hoofdstuk
IX van het paardenpaspoort. Hierbij moet een wachttijd van 6 maanden in acht genomen worden.
Raadpleeg de dierenarts bij onzekerheid over de gebruikte middelen.
Noteer bij alle te vermelden middelen: registratienummer middel, datum begin + einde behandeling,
wachttermijn in dagen.
Deze vraag is alleen van belang voor paarden van bedrijven waar paarden bedrijfsmatig worden
gehouden (stoeterijen, melkerijen). Hier moet dan worden aangegeven of er voor de consument
gevaarlijke aandoeningen bij dieren van het bedrijf zijn geconstateerd, b.v. salmonellose, tuberculose,
brucellose, etc.
Zijn er positieve uitslagen beschikbaar die een belang hebben voor de volksgezondheid?
Het gaat b.v. om onderzoeken die zijn uitgevoerd:
- door of in opdracht van de dierenarts;
- van overheidswege.
Deze vraag is alleen van belang voor paarden van bedrijven waar paarden bedrijfsmatig worden
gehouden (stoeterijen, melkerijen). Het gaat hierbij om keuringsgegevens die van belang zijn voor de
volksgezondheid.
Deze vraag is alleen van belang voor paarden van bedrijven waar paarden bedrijfsmatig worden
gehouden (stoeterijen, melkerijen). De houder beoordeelt zelf of productiegegevens afwijkend zijn.
Ingangstermijn VKI-formulieren
Gebruik van dit formulier is vanaf 1 januari 2009 een feit.
24-uurseis
Verordening (EG) nr. 853/2004 schrijft voor dat de VKI 24 uur van tevoren aan het slachthuis wordt
toegestuurd. In Nederland wordt voor paarden van deze 24-uurseis afgezien.
gebruik bij export
Veel Nederlandse paarden worden in het buitenland geslacht. Voor deze paarden kan dit formulier ook
gebruikt worden. Er kan echter ook voor het formulier van het land van bestemming gekozen worden.

