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Geachte heer, mevrouw, 

Voedselveiligheid is voor ons allen van groot belang. Een belangrijk onderdeel om 
deze veiligheid te kunnen garanderen is de voedselketeninformatie (VKI). Zoals u 
weet, moet u bij het afvoeren van uw runderen naar het slachthuis een VKI-
formulier invullen. De slachterij moet alle relevante informatie voor de 

voedselveiligheid van de veehouder ontvangen. Ik doe dan ook een dringend 
beroep op u en alle melkveehouders om de juiste informatie te verstrekken. Een 
onvolledig of onjuist ingevuld VKI-formulier kan namelijk grote consequenties 
hebben voor de voedselveiligheid, en ook voor u als melkveehouder. Met deze 

brief breng ik het belang van een goed ingevuld VKI-formulier onder uw aandacht.  
 

Afkeuren dieren 
Het VKI-formulier moet alle relevante informatie voor de voedselveiligheid 

vermelden. Wanneer een rund wordt afgevoerd naar het slachthuis, kan een 
onvolledig ingevuld formulier vragen oproepen en daarmee aanleiding zijn om een 
rund af te keuren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen ziekte en/of 
behandeling staat vermeld, terwijl het levende dier of het karkas laat zien dat het 
rund wel ziek en/of behandeld is met diergeneesmiddelen.  

 

Verantwoordelijkheid veehouder 

Bij de afvoer van runderen naar de slacht, bent u als melkveehouder 

verantwoordelijk voor het correct invullen van het VKI-formulier. U kunt bij het 

invullen gebruikmaken van de gegevens die in het logboek of in de visitebrief van 

de dierenarts staan vermeld. 

 

Wachttermijn 

U dient als melkveehouder eerst na te gaan of de wachttermijn voor 

diergeneesmiddelen is verstreken. Vanaf de eerste dag na het verstrijken van de 

wachttermijn kan een rund worden geslacht. De dag waarop een 

diergeneesmiddel voor het laatst wordt toegediend, is dag 0. Wanneer een rund 

bijvoorbeeld op 1 maart wordt behandeld met een middel dat voor vlees een 

wachttijd heeft van 10 dagen, dan mag het rund dus vanaf 12 maart ter slacht 

worden aangeboden.  

 

De wachttermijn van een diergeneesmiddel kunt u vinden op de 

verpakking/etiket/bijsluiter van het diergeneesmiddel of op de visitebrief van uw 
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dierenarts. LET OP: is de wachttermijn voor diergeneesmiddelen niet verstreken, 

dan mag het rund nog niet ter slacht worden aangeboden.  
 
Invullen VKI-formulier 
Is de wachttermijn verstreken en wordt het rund ter slacht aangeboden, dan moet 
u op het VKI-formulier vermelden: 
• of het rund in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht ziek is geweest en/of 

een aandoening heeft gehad, en 
• alle behandelingen met diergeneesmiddelen waarvan de wachttermijn voor 

vlees in de laatste zeven dagen voor de slacht is verlopen.   
N.B.: Behandelingen met uierinjectoren (mastitis- en droogzetinjectoren) dienen 
voor een periode van 60 dagen voorafgaand aan de slacht op het VKI-formulier te 
worden vermeld.  
 

Diergeneesmiddelen 

Met diergeneesmiddelen worden alle geregistreerde diergeneesmiddelen bedoeld 

en niet alleen antibiotica. Denk bijvoorbeeld aan ontwormmiddelen, middelen 

tegen ectoparasieten, pijnstillers/ontstekingsremmers en vitamines/mineralen. 

Geregistreerde diergeneesmiddelen kunt u herkennen aan de Reg. NL aanduiding 

op de verpakking.  

 

Ook onderstaande voorbeelden zijn behandelingen met diergeneesmiddelen - en 

dienen dus bij vraag 2 op het VKI-formulier te worden vermeld:  

• er zijn diergeneesmiddelen toegepast die geen wachttijd hebben, zoals bij een 

calcium-magnesium infuus, 

• er zijn diergeneesmiddelen toegepast die behoren tot de categorie 

diergeneesmiddelen met de status “Vrij” en/of 

• er zijn homeopathische diergeneesmiddelen toegepast. 

 

Overtredingen en consequenties 

Wanneer een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

bij de keuring op het slachthuis zaken constateert die niet overeenkomen met de 

informatie die op het VKI-formulier is vermeld, dan wordt het rund niet zomaar 

geschikt verklaard voor consumptie. De melkveehouder zal dan gevraagd worden 

om aanvullende informatie aan te leveren. 

 

De NVWA kan besluiten dat een aanvullend onderzoek moet worden verricht. De 

kosten van dit aanvullende onderzoek zullen bij de melkveehouder in rekening 

worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een rund ziek is geweest 

en/of met diergeneesmiddelen is behandeld, terwijl dit niet op het VKI-formulier 

staat vermeld.  

 

Worden er overtredingen geconstateerd dan zal de melkveehouder een rapport 

van bevindingen van de NVWA ontvangen. Dit betekent dat de melkveehouder 

een voornemen tot boeteoplegging ontvangt. Deze boetes bedragen al snel enkele 

duizenden euro’s.  

 

Vragen?  

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen over hoe u het VKI-formulier op een 

correcte wijze invult, dan adviseer ik u om contact op te nemen met uw 

dierenarts. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het 
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Klantcontactcentrum van de NVWA, via 0900-03 88. Stelt u uw vraag liever 

schriftelijk? Vult u dan het vragenformulier in op onze website: 

www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/vraag-stellen-aan-de-nvwa 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Drs. P.F. de Klerk 

Chief Veterinary Inspector 

http://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact/vraag-stellen-aan-de-nvwa



