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Artikel op basis van de presentatie (studieavonden ‘Praktijkinformatie voor de 
vleesveehouder’ in Sint-Niklaas (15/11/2018)°: ‘Werking databank en bescherming gegevens’ – 
Jurgen Vandemenschbrugge (Belbeef) 

BELBEEF – WERKING DATABANK EN BESCHERMING 
GEGEVENS 

Belbeef vzw is een interprofessionele organisatie die opgericht is op 9 februari 1995. Ze is samengesteld 
uit alle schakels van de rundvleesverwerkingsketen. Zij beheert de Belbeef-standaard die een compleet 
certificatieprogramma voor rundvlees omvat. 

NIEUWE BELBEEF VZW 

In juni 2013 wordt de vzw Belbeef vernieuwd. Voorheen was Belbeef vzw enkel een Vlaamse 
aangelegenheid, nu wordt de vzw uitgebreid naar alle betrokken nationale schakels. De statuten van 
Belbeef worden aangepast en het ledenbestand wordt nationaal uitgebreid. Het beheer van het 
kwaliteitssysteem Belbeef Standaard wordt als voornaamste taak van de vzw beschouwd. De Raad van 
Bestuur van Belbeef is samengesteld uit personen uit verschillende organisaties. Zo is Christel Buyse 
(FWA), tevens vleesveehoudster, de voorzitster en Guy Depraetere (ABS) en Michael Gore (Febev) zijn 
beiden ondervoorzitter. Roel Vaes (Boerenbond) is secretaris en Nathalie De Greve (COMEOS) neemt de 
taak van penningmeester op zich. 
 

BELBEEF - STANDAARD 

De Belbeef-standaard heeft als doel een compleet certificatieprogramma voor rundvlees te ontwikkelen, 
dat alle stadia van de rundvleesproductie omvat. Basisvoorwaarde is de autocontrole-certificatie (ACS) 
voor elke schakel in de keten. Daarnaast worden bovenwettelijke bepalingen opgelegd. 
Diervoederfabrikanten, veehouders, slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels vallen onder de 
schakels van de keten.  
 
Belbeef beheert de Belbeef-standaard en organiseert en superviseert de bijhorende certificatie. De 
verschillende schakels uit de keten hebben toegang tot de Belbeefdatabank, die centraal wordt beheerd 
door Belbeef. Gebruikers van de databank kunnen enkel gegevens uploaden of data uit de databank 
consulteren die hen rechtstreeks aanbelangen.  
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BELBEEF VOOR AFNEMERS 

De slachthuizen hebben geen rechtstreekse toegang tot de Sanitelgegevens van de veehouder. Ze 
kunnen wel a.d.h.v. een beslagnummer opzoeken of een veehouder gecertificeerd is of niet. Een 
deelnemend slachthuis is verplicht de slachtgegevens van de bij hen geslachte Belbeefdieren in de 
Belbeefdatabank in te geven. Op basis hiervan wordt per dier vermeld of het voldoet aan de 
voorwaarden van de Belbeef-standaard en de eventuele bijkomende karkascriteria van de retailers. Het 
slachthuis wijst in de databank de karkassen of kwartieren aan Belbeef uitsnijderijen toe aan wie het 
vlees geleverd werd. 
 
Uitsnijderijen of groothandels hebben geen rechtstreekse toegang tot de Sanitelgegevens. De 
karkasgegevens die deze afnemers te zien krijgen, zijn enkel deze van aangekochte dieren die door het 
slachthuis aan hen zijn toegewezen. Er kan geopteerd worden om loten aan te maken met meerdere 
dieren. De uitsnijderijen en groothandels moeten hun rundvleesleveringen aan retail en slagers ingeven.  
 
De retail krijgt enkel de karkasgegevens te zien van het aangekochte vlees of karkas dat door de 
groothandel aan hen toegewezen is. Zij kunnen labelwaardig vlees of karkassen beoordelen.  
 

BELBEEF VOOR VEEHOUDERS (PRODUCENTENPORTAAL) 

In Vlaanderen en Wallonië zijn zo’n 3 750 vleesveehouders aangesloten bij Belbeef. Dit aantal neemt nog 
wekelijks toe. Gecertificeerde veehouders kunnen zich via de Belbeefwebsite (www.belbeef.be) op basis 
van hun beslagnummer en e-mailadres aanmelden op het producentenportaal 
(https://producent.belbeef.be ). Voor de aangesloten veehouders is het mogelijk om hun slachtgegevens 
te consulteren en te beoordelen of ze al dan niet voldoen aan de karkasspecifieke criteria van de 
afnemer. De traceerbaarheid van het vlees is te volgen tot het verkooppunt, indien het 
gecommercialiseerd werd naar een Belbeef verkooppunt.  
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DUURZAAMHEIDSMONITOR 

Sinds 1 oktober 2018 is er een duurzaamheidsmonitor voor vleesveehouders in het leven geroepen. 
Veehouders worden binnen de Belbeef-standaard hieraan getoetst. Het is de bedoeling om initiatieven 
die vandaag al op vleesveebedrijven worden toegepast te inventariseren en verifiëren. De 45 beschreven 
duurzaamheidsinitiatieven zijn verdeeld over 8 verschillende categorieën (dierengezondheid & 
dierenwelzijn, dierenvoeding, energie, biodiversiteit, milieu en omgeving, bodem, water, sociaal en 
economie). De veehouder kan zich ook door de voorgestelde duurzaamheidsinitiatieven laten inspireren 
om sommige daarvan in overweging te nemen om toekomstig toe te passen op het eigen bedrijf. 
 
De door de veehouder ingevulde monitor wordt beoordeeld tijdens de 3-jaarlijkse audit door één van 
de negen onafhankelijke certificeringsinstellingen (OCI’s). Op basis van de via de duurzaamheidsmonitor 
verzamelde gegevens, zal de sector in eerste instantie zelf een beter beeld krijgen van de reeds 
geleverde inspanningen op vlak van duurzaamheid, en deze ook kunnen bundelen in een rapport dat 
kan gebruikt worden naar derden toe.  
 


