Belbeef vzw: voorstelling
• Interprofessionele organisatie, opgericht op 9.02.1995,
samengesteld uit de verschillende schakels van de
vleesverwerkingsketen.
• Op 6.06.2013, oprichting van de nieuwe “Belbeef” vzw,
met uitbreiding naar alle betrokken nationale schakels.
• Aangepaste statuten, ledenbestand nationaal uitgebreid
• Voornaamste taak: beheer van kwaliteitssysteem Belbeef
Standaard.
• Christel Buyse (FWA) is Voorzitster, de Guy Depraetere
(ABS) en Michael Gore (Febev) zijn Ondervoorzitter, Roel
Vaes (Boerenbond) is Secretaris en Nathalie De Greve
(COMEOS) is Penningmeester.

BELBEEF
Werking databank en bescherming
gegevens
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Wie heeft toegang tot de
databank?

Belbeef-standaard
• Doel van de Belbeef-standaard: compleet certificatieprogramma
voor rundvlees, dat alle stadia van de rundvleesproductie omvat
Autocontrole (ACS) certificatie voor elke schakel van de keten!

Er kunnen verschillende partijen aanloggen op de databank, maar zij
kunnen enkel gegevens uploaden, of data consulteren die hen
rechtsreeks aanbelangen.
• Controle Instellingen (OCI’s)
• Slachthuizen
• Uitsnijderijen
• Slagers en retailers
• Veehouder
• Belbeef

1. Diervoederfabrikanten
2. Veehouders
3. Slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels
• Taken van Belbeef:
– Beheer van de Belbeef-standaard
– Organisatie en supervisie van de certificatie
– Beheer van de centrale databank
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OCI’s

OCI’s

• naam en adres van het beslag waarmee ze een contract hebben
afgesloten (hebben die zelf in de databank ingebracht)
• Aantal labelwaardige dieren obv het type (vlees of gemengd) en de
leeftijd.
Doel:
- aantal te nemen stalen bij een controle te bepalen
- Koppelen van het staalnummer aan het Sanitelnummer
- Vermijden onnodige controles wegens uitstel bezoek indien er op dat
moment geen dieren in afmest zijn

Individuele oornummers kunnen de controleurs niet zien. De kalveren
en de melkkoeien worden eveneens uitgefilterd en hun aantal is niet
zichtbaar voor de controleur.
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Belbeef Slachthuizen
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Belbeef Slachthuizen

• Welke? Zie Belbeef website http://public.belbeef.be/nl
• Geen rechtstreekse toegang tot de Sanitelgegevens
• Obv een beslagnummer opzoeken of een veehouder
gecertificeerd is of niet.
• Uploaden slachtgegevens geslachte dieren in de
Belbeefdatabank
• per oornummer een antwoord of het dier voldoet aan de
voorwaarden van de Belbeef Standaard, en de eventuele
bijkomende voorwaarden van deelnemende retailers
• Toewijzen karkassen of kwartieren aan Belbeef
uitsnijderijen
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Belbeef Uitsnijderij/Groothandel

Belbeef Uitsnijderij/Groothandel

• Welke? Zie Belbeef website http://public.belbeef.be/nl
• Geen rechtstreekse toegang tot de Sanitelgegevens
• Krijgen enkel de karkasgegevens te zien van de
aangekochte dieren, door het slachthuis aan hen
toegewezen
• Mogelijkheid tot aanmaken van loten met meerdere
dieren
• Leveringen aan retail en slagers ingeven via
elektronische leveringsbonnen
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Belbeef Afnemers

Belbeef Uitsnijderij/Groothandel

• Welke? Zie Belbeef website
http://www.belbeef.be/nl/b2c/verkooppunten

• Krijgen enkel de karkasgegevens te zien van
het aangekochte vlees of karkas, door de
groothandel aan hen toegewezen
• Kunnen labelwaardigheid beoordelen
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Belbeef Afnemers

Belbeef Afnemers
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Belbeef Veehouders

Belbeef Veehouders

• Ca 3.750 vleesveehouders (Vlaanderen en Wallonië)
• Kunnen zelf aanloggen via het producentenportaal
• Log-in aan te vragen via de website

• Slachtgegevens consulteren
• Al dan niet voldoen aan de karkasspecifieke
criteria van de afnemer
• Traceerbaarheid tot verkooppunt, indien
gecommercialiseerd binnen Belbeef
• Duurzaamheidsmonitor invullen
• Handleiding portaal beschikbaar op website:
http://www.belbeef.be/nl/b2b/documenten
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Belbeef-databank:
informatiestroom

Belbeef Veehouders

Codiplan
databank

Centrale
databank Belbeef

Febev
databank

Veehoudergegevens
Veehouder

DGZ

Slachthuizen,
uitsnijderijen,
groothandels

Gegevens
slachthuizen /
uitsnijderijen

Analyseresultaten

SANITEL (FAVV)
Alle diergegevens

XML

Labo’s
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Vragen?

Belbeef-databank
Slachthuis
slachtgegevens
• Beslag oorsprong
• Oornr dier
• Slachtdatum
• Geslacht gewicht
• SEUROP
• Bestemming
(groothandel of
uitsnijderij)

Uitsnijderij
1.

2.

Oornummer hen
toegewezen
Belbeef karkassen
Lotvorming,
versnijding en
bestemming
Belbeef vlees

Centrale
databank Belbeef
Realtime controle
•
•
•

Oorsprong beslag
gecertificeerd?
Opvolgingsperiode
dier OK?
Analyseresultaten
OK?

Output:
Belbeef
waardig?
Bestemming
vlees

Veehouder

Aarzel dan zeker niet contact op te nemen met het team van Belbeef

Retail/slager
Logt aan op de
databank
Kan gegevens
opvragen aan hem
geleverd vlees
• Lotnr
• Beslagnr
• Oornummer
• Geslacht
gewicht
• Leeftijd dier

Tom De Winter, Coördinator
T 02 880 22 05 – E tom.de.winter@belbeef.be
Ludivine Tillière, Adviseur
T 02 880 22 06 – E ludivine.tilliere@belbeef.be
Jurgen Vandemenschbrugge, Technisch Adviseur
T 02 880 22 07 – E jurgen.vandemenschbrugge@belbeef.be

Logt aan op de databank
Kan gegevens opvragen dieren
• Bestemming (SH/US/retail of slager)
• Karkasgegevens
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