
Dit VKI-formulier dient als begeleidingsdocument voor al het te slachten pluimvee. Het is opgesteld door  
VEPEK, in overleg met het FAVV. Het VKI-formulier vervangt het slachtbegeleidingsdocument en is
operationeel sinds 01/06/2009. Sinsdien wordt het oude slachtbegeleidingsdocument niet meer aanvaard.

Het VKI-formulier moet minstens 24 uur voor de slachting toekomen in het slachthuis. Bij voorkeur gebruikt
u dit elektronisch formulier, dit zal u tijd besparen. Het is echter ook mogelijk om het formulier uit te printen en
handmatig in te vullen, dan kunt u het per fax of via de post versturen. 

Bovendien moet u per lot en per slachthuis een exemplaar uitprinten. U kunt ook telkens een formulier uiprinten
voor uw eigen administratie.

Het formulier dat u per e-mail doorstuurt naar het slachthuis moet niet ondertekend worden. Op het exemplaar 
dat u uitprint en meegeeft met de vrachtwagenchauffeur moet er wel een handtekening en datum komen.

Dit VKI-formulier kan gedownload worden van deze websites:
http://www.favv.be - http://www.pluimvee.be - http://www.belplume.be

Via deze websites en de vakbladen zal u ook verwittigd worden als er nieuwe versies van het formulier
beschikbaar zijn.

Indien u gebruik maakt van het elektronisch formulier, vult u eerst deze vaste gegevens mbt producent en 
bedrijfsdierenarts in, en slaat u het document vervolgens op. Op die manier hoeft u deze vaste gegevens  
niet telkens opnieuw in te vullen.

Als de administratieve zetel zich op hetzelfde adres bevindt als het beslag, is het beslagadres gelijk aan het 
administratief adres.

Vervolgens vult u de specifieke gegevens van het te slachten lot in in de daartoe voorziene velden.

Het beslagadres kan gelijk zijn aan het administratief adres, namelijk als er slechts op één plaats
pluimvee gehouden wordt.

Het uniek lotnummer is een facultatief hokje.

De lijnen 'Naam voederleverancier' en 'Naam leverancier enkelvoudige grondstoffen' zijn facultatief in te vullen.

Voor de toevoegingsmiddelen (coccidiostatica), geneesmiddelen en vaccins moet de wettelijke wachttijd 
ingevuld worden (in dagen).

Indien u geen coccidiostatica, geneesmiddelen of vaccins gebruikte, vink dan 'Niet van toepassing' aan.

Ook als er geen geneesmiddelen werden gebruikt, moeten ziekten of symptomen ingevuld worden.

Voor bepaalde pluimveesoorten (bv. parelhoen, eend, …) zijn er geen verplicht uit te voeren onderzoeken in  
het kader van de volksgezondheid. Tenzij er vrijwillig een analyse is uitgevoerd, kan hier 'Niet van toepassing' 
worden aangevinkt.

In het vak 'referentienummer beproevingsverslag' vult u het referentienummer van het laboverslag in.
Een kopie van het origineel laboverslag met volledig resultaat moet toegevoegd worden bij de 
vooraanmelding aan het slachthuis. Dit is nodig voor het bepalen van de logistieke slachtvolgorde. 

In het vak 'bijzondere meldingen' kunt u bijkomende info vermelden die nuttig is voor het slachthuis en/of 
de keurder. Indien er zich wijzigingen voordoen in de periode tussen het invullen van het formulier en het
afgeven van het pluimvee in het slachthuis, moeten deze wijzigingen hier gemeld worden.

Dit luik van het formulier is voorbehouden voor het slachthuis, hier hoeft u dus niets in te vullen.

Dit laatste luik van het formulier is voorbehouden voor het FAVV, hier hoeft u dus niets in te vullen.
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