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Programma

10u30-11u20 Inleiding en toelichting lastenboek Belbeef
door Marc Rosiers, Secretaris van Belbeef

Belbeef, een innovatief en valoriserend initiatief voor de veehouders
door Christel Buyse, Voorzitter Belbeef en Laurent Gomand, Ondervoorzitter van de “Commission de 
Viande” van FWA

Engagement van de partners
door Dominique Michel, Comeos

Voorstelling van de nationale promotiecampagne
door Sofie Bombeeck, Accountmanager Vlees VLAM

Belbeef, een label voor Wallonië en Vlaanderen
door José Renard, Adjunct-Kabinetschef van René Collin, Waals Minister van Landbouw

11h20-12h00 Rondleiding op Ferme de Beauffaux
door veehouder Jean Mailleux

12h00 Voorziene einde
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Belbeef

• Belbeef vzw: voorstelling

• Belbeef-standaard

• Bemonsteringsplan

• Databank: opvolging van de informatie

• Voordelen voor alle schakels
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Belbeef vzw: voorstelling

• Interprofessionele organisatie, opgericht op 9.02.1995, samengesteld uit de 
verschillende schakels van de vleesverwerkingsketen.

• In 2011, in de schoot van het ketenoverleg, lancering van het concept van het 
generiek lastenboek rundvlees markttoegang op basis van de ACS-certificatie.

• Op 6.06.2013, oprichting van het nieuwe “Belbeef”, met uitbreiding naar alle 
betrokken nationale schakels.

• Aangepaste statuten, ledenbestand nationaal uitgebreid
• Nieuw verkozen Raad van Bestuur, met vertegenwoordigers van de 

diervoederfabrikanten, de distributiesector en de slagers, en daarenboven de 
rundveehouders en de slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels. 

• Mevrouw Christel Buyse (FWA) is Voorzitster, de heer Guy Depraetere (ABS) is 
Ondervoorzitter, de heer Marc Rosiers (Boerenbond) is de Secretaris en mevrouw 
Nathalie De Greve (COMEOS) is de Penningmeester.

• Op 20.06.2013 de lancering van de Belbeef-standaard (voormalige GLR) door de 
Belbeef vzw.
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Belbeef-standaard

• Historisch verschillende lastenboeken in de rundvleessector van 
toepassing, met een grote “overlap”. 

• Oefening in opdracht van Ketenoverleg: vergelijken van alle toen 
gangbare lastenboeken tov de sectorgidsen, met behoud van alle 
gemeenschappelijke punten. 

Resultaat

Generiek Lastenboek Rund 
= Belbeef standaard 

= Marktoegang
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Belbeef-standaard

• Doel van de Belbeef-standaard: compleet certificatieprogramma 
voor rundvlees, dat alle stadia van de rundvleesproductie omvat

ACS-verplichting voor elke schakel van de keten! 

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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Belbeef-standaard
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Toelevering Productie Slachthuis Geheel

Beheerder Ovocom vzw Codiplan vzw Febev vzw
Belbeef vzw
(+ Comeos)

Wettelijke basis SG G-001 SG G-040 module C SG G-018 Generiek lastenboek 
rundvlees

=
BELBEEF

STANDAARD

Privaat lastenboek
(Markttoegang)

FCA
(vroeger GMP)

CodiplanPLUS

Rund
FebevPLUS

Rund



Belbeef-standaard
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Rundvleescertificatie van boer tot bord:
VERPLICHTE gecertificeerde autocontrole voor elke schakel van de keten!

Diervoeder-
fabrikanten

Veehouders Slachthuizen, 
uitsnijderijen en 
groothandels



Bemonsteringsplan

Bemonsteringsplan van Belbeef opgesteld in samenspraak met het FAVV: 
behandeld door het Wetenschappelijk Comité volgens een 
risicoanalysestudie. De stalen worden voor elke parameter met een 
geaccrediteerde methode geanalyseerd.
• Veehouder

– Meststalen en voeders (bepaald #/dieren in opvolging)
– Staalname door de OCI’s tijdens elke audit van CodiplanPLUS Rund
– Koppeling stalen aan Sanitelnummer (in de Belbeef Databank)

• Slachthuizen / uitsnijderijen
– Orgaanstalen, vlees, vet, faeces, urine t.b.v. residu- en hormoonanalyses
– Stalen voor microbiologische analyse (hygiëne)
– Staalname door geaccrediteerd labo
– Labo brengt de resultaten rechtstreeks in de Belbeef Databank in
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Belbeef-databank: 
informatiestroom
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Centrale 
databank Belbeef

Codiplan
databank

Febev
databank

Veehouder Slachthuizen, 
uitsnijderijen, 
groothandels 

Analyse-
resultaten

Gegevens 
slachthuizen / 
uitsnijderijen

Alle diergegevens

Veehoudergegevens

DGZ of ARSIA

SANITEL (FAVV)

Labo’s



Voordelen voor alle schakels

• Voordelen voor de landbouwer:
– Afzetmogelijkheden in alle ketens van de retail en bij alle slagers
– Interprofessioneel overleg over de eisen van de Belbeef-standaard
– Transparantie voor wat betreft de beheerskosten en de controle
– Vermindering van de certificatiekost (beheers- en auditkosten) van het 

lastenboek dankzij het grote aantal deelnemers en de combi-audits
– De bijkomende eisen van de afnemers worden onderworpen aan een 

commerciële onderhandeling voor wat betreft de eventuele meerwaarde

• Voordelen voor de slachthuizen en groothandels:
– Aankoop van marktconforme runderen
– Optimalisatie van de bemonsteringskosten
– Dubbele controles vermeden
– Unieke web-based software voor alle slachthuizen en groothandels, met 

direct zicht op het al dan niet voldoen aan de retailer specifieke karkaseisen
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Voordelen voor alle schakels

• Voordelen voor de distributie:
– Via de centraal beheerde Belbeefdatabank: 

• Directe, volledige tracering van alle aangekochte dieren en 
vlees. 

• Automatische controle op de eigen, retailer specifieke 
karkasspecificaties. 

– Ruimere keuze in het aantal ondernemingen / dieren 
die voldoen aan de voorwaarden voor markttoegang 
• Aankoopgarantie van Belgisch kwaliteitsrundvlees (een 

maximaal aantal Belgische veehouderijen CodiplanPLUS 

gecertificeerd)
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Voordelen voor alle schakels
• Voordelen voor de distributie:

– Vermindering van de certificatiekosten van de 
commerciële eisen
• Daling van de analysekosten dankzij een hoger aantal runderen in 

het systeem en de invoering van een sectoraal bemonsteringsplan
• Sectoraal bemonsteringsplan gevalideerd door het FAVV
• Transparantie

– Objectivering van de onderhandelingen over de eventuele 
meerwaarde van bijkomende commerciële eisen

– Systeem beheerd door een nationaal centraal orgaan in 
de schoot van dewelke alle partijen (de retail inbegrepen) 
vertegenwoordigd zijn, maar waarbij elke retailer zijn eigen 
bijkomende voorwaarden kan behouden.
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Voordelen voor alle schakels

• Voordelen voor de consument:
– Aankoopgarantie van Belgisch kwaliteitsrundvlees 

(een maximaal aantal Belgische veehouderijen 
CodiplanPLUS gecertificeerd)

– Gegarandeerde voedselkwaliteit en –zekerheid 
(wettelijke criteria + gerespecteerde extralegale)

– Traceerbaarheid verzekerd
– Onze Belgische producenten bevoordelen

Doel: consumentenvertrouwen
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Vragen?

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

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
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