
Bijlage 3.- Instructies aan de houders van lagomorfen ter invulling van het VKI-formulier – lagomorfen. 
Er is slechts één formulier voorzien voor alle soorten lagomorfen (vleeskonijnen, reformkonijnen, gekweekte hazen, …) 
 Gelieve bij voorkeur het elektronisch formulier te gebruiken. Dit laat u toe om de vakken met stabiele informatie (naam, tel…) 
vooraf in te vullen en om zodoende een gepersonaliseerd typeformulier te creëren. Dit bespaart u tijd en vergemakkelijkt het 
elektronisch doorsturen naar het slachthuis.  
Het is echter eveneens mogelijk het formulier af te drukken en het met de hand in te vullen. 
Het geprinte formulier dat met de vrachtwagen wordt meegestuurd, moet daarentegen wel voorzien zijn van een 
handtekening en een datum. 
Als alle gegevens ingevuld zijn (zie verder voor meer info), kan u het document opslaan. 
Stuur daarna het formulier per mail, fax of via de post naar het slachthuis. Dit formulier moet er minstens 24 uur voor het 
slachten toekomen. Bovendien moet u voor elke partij en voor elk slachthuis van bestemming een kopie van het document 
uitprinten. 
U kan eveneens een papieren kopie van het document voor uw eigen administratie afdrukken.  
Dit VKI-formulier kan worden gedownload van volgende website : http://www.favv-afsca.fgov.be/dierlijkeproductie/dieren/vki/ 
Via deze site en de vakbladen wordt u eveneens op de hoogte gehouden als er nieuwe versies van het document zijn. 
 
1ste deel – Info kweker en bedrijfsdierenarts 
1.1. Geef de naam van de (konijnen)houder. Indien de houder niet de eigenaar is, geeft u de naam van de eigenaar op. Dit 

kan een onderneming zijn, maar even goed de naam van een fysieke persoon.  
       Het telefoon- of GSM-nummer is dat van de persoon die men mag contacteren. 
      Geef het adres van de konijnenhouderij op (verplicht). 
1.2. Geef de naam en het adres van de dierenarts die gewoonlijk de dieren verzorgt. 
2de deel – Info partij lagomorfen 
2.1. Vul daarna de specifieke gegevens in van de te slachten partij in het gedeelte « kenmerken van het lot lagomorfen »: 
In de rubriek productietype: duidt aan of het gaat om een partij vleeskonijnen, reforme konijnen of andere lagomorfen 
(verduidelijk) door het toepasselijke aan te kruisen. 
 In de rubriek partij lagomorfen : geef een indicatie van de partij om de traceerbaarheid te garanderen tussen de naar het 
slachthuis verstuurde konijnen en de epidemiologische eenheid van herkomst. 
Dit kan, in verkomend geval, de identificatie van het gebouw van vetmesting zijn, of een lotnummer uit het bedrijfsregister. 
2.2. In de rubriek productiegegevens : geef het sterftepercentage van het lot op; een sterftecijfer van minder dan 15% 
gedurende de afmestperiode moet niet worden gemeld. 
2.3. In de rubriek info voeder :  
De lijn « voederbedrijf » is facultatief 
Indien u geen voeder gebruikt dat additieven (coccidiostatica) bevat, omcirkel « Niet van toepassing »  ; indien u wel voeders 
met coccidiostatica gebruikt, preciseer dan de naam van het gebruikte coccidiostaticom duidt de wachttermijn van het middel 
aan in dagen en de begin- en einddata  van de toediening ervan. 
U moet alle samengestelde voeders met coccidiostatica vermelden die één of meerdere keren in de loop van de laatste 30 
dagen toegediend werden, .  
2.4. In de rubriek info ziekten, symptomen en geneesmiddelen :  
Indien geen geneesmiddelen of gemedicineerde voeder of vaccins zijn aangewend in de loop van de laatste 30 dagen, 
omcirkel « Niet van toepassing ». Indien die wel het geval is, alle gevraagde gegevens vermelden. 
U moet de ziekten of symptomen noteren die gedurende de laatste 8 weken werden opgemerkt, zelfs indien u geen 
geneesmiddelen of vaccins toegediend heeft (of hebt laten toedienen).  
2.5. In de rubriek : Analyses uitgevoerd in het kader van de veiligheid 
Wat lagomorfen betreft zijn geen analyses verplicht die een belang kunnen hebben in het kader van de voedselveiligheid . U 
kan « Niet van toepassing » aankruisen, tenzij een vrijwillige analyse werd uitgevoerd. 
Vermeldt het nummer van het labverslag en het analyse resultaat en conclusie in het veld « referentienummer  van het 
analyseverslag ». 
U kan bijkomende informatie die nuttig is voor het slachthuis en/of de dierenarts-keurder, in het veld                     « 
opmerkingen » invullen. Indien er bijvoorbeeld wijzigingen geweest zijn in de periode tussen het invullen van het formulier en 
het leveren van de konijnen aan het slachthuis, moet u dit hier noteren. Dit vak mag slechts ingevuld worden door de 
aangever van de VKI. Indien de lagomorfen bv na hun vertrek uit de houderij behandeld werden door of bij een 
tussenpersoon (handelaar, transporteur), dan moet deze een nieuw aanvullend VKI-document opstellen. 
 
Essentieel voor de geldigheid van het vervullen van de VKI-verplichting is uiteraard dat u het aan te leveren papieren 
document dagtekent en ondertekent. Het elektronisch formulier dat u in voorkomend geval per mail naar het slachthuis stuurt, 
moet evenwel niet worden ondertekend. 
 
3de deel – Goedkeuring slachthuis 
Dit deel is voorbehouden aan het slachthuis, u moet hier niets vermelden 
 
4de deel – Goedkeuring FAVV 
Dit deel is voorbehouden aan het FAVV, u moet hier niets vermelden 
 

 


