
 

 

BIJLAGE I - Model 
 

Unilateraal contract betreffende het ophalen van huiden van runderen onder BSE-toezicht  
 
 
1. Verzamelcentrum .  
 
Naam : ..................................................................................................................................................................................... 
Juridische vorm : ..................................................................................................................................................................... 
Verantwoordelijke : .................................................................................................................................................................. 
Adres : ...................................................................................................................................................................................... 
Postcode : ................................................................................................................................................................................ 
Telefoon : ................................................................................................................................................................................. 
Fax : ......................................................................................................................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................................................................................................................... 
 
 
2. Officieel controle-orgaan 
 
Directeur-generaal : Dr. J.-M. Dochy 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  
Directoraat-generaal Controle  
WTC III - Simon Bolivarlaan 30 
1000 Brussel 
Tel. : 02/208.50.66 
Fax : 02/208.50.68 
e-mail : tra@afsca.be 
 
hierna genoemd “het Agentschap”. 
 
 
3. Doel van de aanvraag.  
 
Dit document houdt de verbintenis in van het in punt 1 vermelde Verzamelcentrum ten aanzien van het Agentschap 
om de voorwaarden na te komen die zijn vastgelegd met betrekking tot het ophalen in productiebedrijven van huiden 
van runderen die aan de snelle BSE-diagnosetest zijn onderworpen voordat het resultaat van die test werd 
verkregen.  
 
Het Verzamelcentrum garandeert in dat verband de traceerbaarheid van de huiden tot wanneer het resultaat van de 
test bekomen is en houdt ze onder zijn toezicht ter beschikking van het Agentschap. 
 
 
4. Verbintenis van het Verzamelcentrum.  
 

a. Sanitaire voorschriften en traceerbaarheid. 
 
De verantwoordelijke van het in punt 1 vermelde Verzamelcentrum verklaart hierbij kennis te hebben genomen van 
de inhoud van de administratieve omzendbrief van 4 januari 2005, met als kenmerk PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866, 
betreffende de “tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle 
BSE-diagnosetest”  
en verbindt zich ertoe : 
 
 
- zijn bedrijf, wat het ophalen en de tijdelijke opslag van “huiden onder BSE-toezicht” betreft, aan de controle van 

het Agentschap te onderwerpen ;  
 
- alle in voornoemde omzendbrief van 4 januari 2005 opgelegde verplichtingen na te leven ;  
 
-  zich, wat de “huiden onder BSE-toezicht” betreft, te schikken naar de instructies van de dierenarts van het 

Agentschap.  
 

b. Financiering van de officiële controle. 
 
De in punt 1 vermelde verantwoordelijke van het Verzamelcentrum verbindt zich hierbij tot het betalen binnen de 
toegestane termijn van de vergoedingen zoals voorzien in hoofdstuk VI van deze omzendbrief. 
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5. Procedure voor het ophalen van de huiden in het productiebedrijf en de tijdelijke opslag ervan in het 
Verzamelcentrum in afwachting van het resultaat van de snelle diagnosetest. 

 
Een document dat alle verplichtingen weergeeft waaraan gedurende de hele ophaal- en opslagprocedure moet 
worden voldaan, wordt als bijlage bij dit unilaterale contract gevoegd. 
 
(Dat document moet de hele procedure in extenso beschrijven : aard van vervoer, type container, aantal huiden per 
container, onderaannemer voor vervoer, type voertuig, nummerplaat van de voertuigen, met inbegrip van deze van 
de opleggers, aard van de opslag, opslagplaats, enz …).  
 
 
6. Duur van het visum van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  
 
Het visum wordt voor onbepaalde tijd verleend.  
 
 
7. Vervroegd einde van het visum. 
 
Indien een van de volgende vaststellingen wordt gedaan, wordt het visum van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen onmiddellijk ingetrokken door de directeur-generaal van DG Controle, waarmee 
meteen ook de toelating voor het ophalen en tijdelijk opslaan van “huiden onder BSE-toezicht” vervalt :  
 
- niet-naleving van de hierboven beschreven voorwaarden ;  
 
- de procedures in verband met ophalen, tijdelijk opslaan, terugzenden of identificeren en traceerbaarheid werden 

gewijzigd zonder te zijn goedgekeurd door het Agentschap en zonder dat een nieuw visum werd bekomen ;  
 
- de in hoofdstuk VI vermelde vergoedingen werden niet betaald binnen de toegestane termijn; 
 
- opzegging van de verbintenissen of het contract door de exploitant.  
 
 
Namens het Verzamelcentrum , 
 
Opgemaakt te ………………, op ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
(naam en handtekening van de verantwoordelijke )  

Visum toelating van DG Controle van het Agentschap  
 
Opgemaakt te ………………  op ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
(naam en handtekening van de directeur-generaal) 




