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SANITRACE: registratie van aanvoer en afvoer van runderen

Datum
08/04/2009

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Op basis van de Europese regelgevingi, is elke houder verplicht om elke aan- en
afvoer van een rund dat op zijn bedrijf verbleven heeft, te registreren en om een
bedrijfsregister bij te houden. Onder bedrijf wordt verstaan: een veehouderij, een
erkend verzamelcentrum, een handelaarstal, een slachthuis, … .
Deze gegevens moeten verplicht in de databank SANITEL terecht komen.
Aangezien runderen op een handelaarstal slechts tijdelijk (meestal maar enkele
dagen) verblijven en gezien de veelvuldige contacten tussen dieren van verschillende
bedrijven, is een snelle registratie vereist om op elk ogenblik de traceerbaarheid te
waarborgen, in de eerste plaats in kader van de bewaking van dierenziekten.
Daarom worden de registraties bij de exporterende handelaars al sinds 2001 op
geïnformatiseerde wijze direct uitgevoerd in SANITEL.
Ook de veehouders registreren nauwgezet de aan- en afvoer van runderen op hun
veehouderij en 10% van hen doet dit vandaag ook al op geïnformatiseerde wijze.
Elk verblijf van runderen in de handelaarstal dient geregistreerd te worden in
SANITEL. Uit zowel nationale als Europese controles blijkt dat de meerderheid van de
handelaars niet voldoen aan deze verplichtingen.
In overleg met de vertegenwoordigers van de sector werd overeengekomen om deze
verplichting nauwer op te volgen vanaf dat het nieuwe SANITEL (SANITRACE) in
werking treedt.
Met deze omzendbrief melden wij U dat sinds 16 maart 2009 SANITRACE
beschikbaar is, waarmee u de aan- en afvoer van runderen op uw handelaarstal op
geïnformatiseerde wijze kan registreren. Deze registratie levert tegelijkertijd (dus
zonder bijkomend administratief werk) het inkomend en uitgaande bedrijfsregister op
dat verplicht moeten worden bijgehouden op elk bedrijf.
De erkenning van handelaars met huisvesting houdt in dat zij elke aan- en afvoer van
runderen van het bedrijf verplicht registreren in SANITRACE.

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

Om dit te doen, dient U te beschikken over een computer en over een verbinding met
het internet. Via het internet kan U dan inloggen op SANITRACE en de registraties
uitvoeren.
Het gebruik van het programma SANITRACE is volledig gratis, wel moet u een
toegangscode aanvragen.
Dit doet U door een e-mail te zenden naar: sanitrace@FAVV.be
Als onderwerp vermeldt U: “aanvraag gebruikersnaam en paswoord voor handelaar
met huisvesting”.
In deze e-mail dient U ook de volgende gegevens door te geven:
- Het SANITEL – nummer van uw handelaarstal
- Naam - Voornaam
- Adres (waar U uw administratieve taken uitvoert)
- E-mailadres (waarop wij U vlot kunnen bereiken)
- Indien U als veehouder reeds gebruik maakt van het VEEPORTAAL, hoeft u
geen nieuwe toegangscode aan te vragen. Vermeldt in dit geval in uw e-mail
uw bestaande gebruikersnaam voor dit VEEPORTAAL (niet uw paswoord)
zodat wij daaraan de rechten als handelaar kunnen toevoegen.
Enkele dagen na ontvangst van uw aanvraag zal u een e-mail ontvangen met de
nodige informatie om even te oefenen en om werkelijk te starten.
Na een inloopperiode zal het FAVV nauwer toezien op de verplichte registratie in
SANITRACE en op het bijhouden van een bedrijfsregister.
Bij het vaststellen van overtredingen zal in functie van de vastgestelde feiten
sanctionerend opgetreden worden.
Het FAVV organiseert 5 opleidingssessies voor het gebruik van SANITRACE, in
samenwerking met de erkende verenigingen ARSIA en DGZ. Deze vinden plaats op:
4 mei

LIBRAMONT

5 mei

CINEY

11 mei BERINGEN
12 mei ROESELARE
13 mei Sint NIKLAAS

Best Western Hôtel l'Amandier - 70 Avenue de Bouillon, B6800 Libramont - www.lamandier.be
ARSIA – 2 Allée des Artisans - 5590 Ciney - www.arsia.be
Hotel Ten Catermere - Buitingstraat 145 - 3583 Beringen www.ten-caetermere.com
zaal Rolarius - Ardooiesteenweg 250 - 8800 Roeselare
Landbouwhogeschool Broederschool - Weverstraat 23
9100 Sint-Niklaas - www.bio.broeders.be

Hoogachtend,

Herman Diricks, (get.)
Directeur-generaal
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Verordening 1760/2000: Artikel 7, punt 1:
Elke houder van dieren (…):
— houdt een (bedrijfs)register bij,
— stelt, zodra het gecomputeriseerde gegevensbestand [SANITEL] volledig operationeel is, de
bevoegde autoriteit [FAVV] (…) in kennis van alle verplaatsingen van en naar het bedrijf en …
Richtlijn 64/432: Artikel 14, punt C. 1.
Het gecomputeriseerde gegevensbestand [SANITEL] dient minimaal de onderstaande
informatie te behelzen:
1. Voor elk dier:
— (…)
— identificatienummers van alle bedrijven waar het dier gehouden is en de data van alle
verplaatsingen, …..
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