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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.

 

 

 

 

 
 
 

Verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende 
vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën, bepaalt in haar bijlage III, hoofdstuk A, paragraaf I, punt 6.3, dat “alle 
delen van het kadaver van een op BSE getest dier, met inbegrip van de huid, onder officieel toezicht 
worden bewaard totdat met de snelle test een negatief resultaat is verkregen, tenzij zij overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de 
Raad worden verwijderd”. 
 
Voor de delen van het karkas van het geteste dier waarop verplicht een keurmerk dient te worden 
aangebracht, kan dit officieel toezicht enkel plaatsvinden in het slachthuis waar ze geproduceerd zijn. 
 
De andere karkasdelen of de delen van het kadaver van het geteste dier, met inbegrip van de huid, 
mogen de inrichting waar ze werden geproduceerd enkel verlaten op voorwaarde dat ze onder officieel 
toezicht blijven in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest. 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel de modaliteiten vast te stellen inzake het officieel toezicht door het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op huiden die afkomstig zijn van runderen 
waarbij boviene spongiforme encefalopathie (BSE) wordt opgespoord en die, vooraleer het resultaat van 
de snelle BSE-diagnosetest bekend is, en tijdelijk worden opgeslagen buiten het slachthuis of het 
categorie 1-verwerkingsbedrijf waar ze zijn voortgebracht, in afwachting van hun levering aan een 
technisch bedrijf (leerlooierij of andere).  
 
Er worden hierin voorwaarden vastgesteldbetreffende: 
 
- de specifieke vergunning door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 

de betreffende bedrijven ; 
 

- de traceerbaarheid van de huiden, evenals het toezicht dat erop uitgeoefend moet worden door de 
exploitanten van de betrokken inrichtingen; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Omzendbrief aan de Dames en Heren exploitanten  
van : 
 
- Slachthuizen voor runderen; 
- Categorie 1- verwerkingsbedrijven waar huiden van 

runderen geproduceerd worden; 
- Technische bedrijven waar huiden van runderen 

verwerkt worden; 
- Intermediaire categorie 3-bedrijven waar huiden van 

runderen opgeslagen worden. 
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- het vrijgeven van de huiden, bij een gunstig resultaat van de snelle BSE-diagnosetest, naar het circuit 
van de verwerking van huiden van categorie 3; 

 
- de verwijdering van de huiden als categorie 1-materiaal bij een ongunstig resultaat van de snelle BSE-

diagnosetest ; 
 

- de financiering van de officiële controle die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen wordt uitgeoefend op de naleving van deze voorwaarden. 
 
De omzendbrief wordt van kracht op de dag dat hij wordt ondertekend. 
 
Door deze omzendbrief worden ingetrokken en vervangen : 
 

- de administratieve omzendbrief van 20 juni 2002, met kenmerk 30/SA/ESB/ BVE/111906, betreffende 
“Huiden van aan de snelle BSE-test onderworpen runderen in het slachthuis”; 
 

- de nota aan de kringhoofden van het Instituut voor Veterinaire Keuring van 13 januari 2003, met 
kenmerk 22/SP/AT/BVE/116953, betreffende “Huiden van aan de snelle BSE-test onderworpen 
runderen”; 
 

- de door de PCE Oost-Vlaanderen aan het bedrijf RENDAC verleende machtiging om onder de 
toepassing van de voornoemde administratieve omzendbrief van 20 juni 2002 te vallen. 
 
De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige, ingetrokken, versie zijn : 
 

- Aanpassing aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten ; 
 

- Uitbreiding van het toepassingsgebied tot andere inrichtingen dan slachthuizen waar categorie 3-
huiden worden voortgebracht die afkomstig zijn van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen 
runderen ; 
 

- Terhandstelling van de huiden van runderen met een ongunstig resultaat bij de snelle BSE-
diagnosetest aan een voor het ophalen van categorie 1-materiaal erkend ophaler, op de plaats van 
tijdelijke opslag zelf in plaats van terugroeping naar het slachthuis van herkomst zoals voorheen 
opgelegd. 

 
 
 
 

Hoofdstuk I – Definities. 
 
 
 
A) Binnen het bestek van deze omzendbrief gelden de volgende definities : 
 
 
1° “Categorie 1-runderhuid” : huid afkomstig van een rund : 
 
a) dat vermoedelijk besmet is met een overdraagbare spongiforme encefalopathie (OSE), hierin begrepen 

de huid afkomstig van een rund waarvoor het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest ongunstig is; 
 

b) waarvoor de aanwezigheid van een BSE officieel werd bevestigd, of dat is afgeslacht in het kader van 
BSE-uitroeiingsmaatregelen; 

 
c) waaraan stoffen werden toegediend die verboden zijn volgens Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 

april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met 
hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking alsmede van beta-agonisten 
en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG ; 

 
d) dat residuen bevat van voor het milieu gevaarlijke contaminanten en andere stoffen die behoren tot 

groep B, punt 3), van bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake 
controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in 
producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de 
Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG, als die residuen voorkomen in concentraties die groter 
zijn dan de niveaus die zijn toegestaan in de Europese wetgeving, of bij gebrek daaraan, door de 
nationale wetgeving. 
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2° “Categorie 2-runderhuid” : de huid : 

 
a) die residuen bevat van diergeneesmiddelen en contaminanten zoals bedoeld in groep B, punten 1 en 

2, van bijlage I bij voornoemde Richtlijn 96/23/EG, indien dergelijke residuen aanwezig zijn in 
concentraties die het in de communautaire wetgeving toegestane niveau overschrijden; 

 
b) die niet bestemd is voor menselijke consumptie, en andere dan behorende tot categorie 1 of 3; 
 
 
3° “Categorie 3-runderhuid” : de huid afkomstig van een rund dat : 
 
a) in het slachthuis werd gedood nadat het in aansluiting op een ante mortem onderzoek geschikt werd 

bevonden om voor menselijke consumptie te worden geslacht; 
 

b) in het slachthuis werd gedood nadat het in aansluiting op een ante mortem onderzoek geschikt werd 
bevonden voor menselijke consumptie, maar waarvan de huid ofwel om commerciële redenen niet 
bestemd is voor menselijke consumptie (vervaardiging van voedingsgelatine of -collageen), ofwel niet 
geschikt wordt bevonden voor menselijke consumptie omwille van een andere reden dan de 
aanwezigheid van een op mens of dier overdraagbare ziekte; 
 

c) op enige andere wijze dan in de in a) en b) bedoelde omstandigheden is gestorven en geen enkel 
symptoom vertoonde van via deze huid op mens of dier overdraagbare ziekten. 

 
 
4° “Huid onder BSE-toezicht” : de huid zoals bedoeld in 1° c), of in 3°, bestemd voor een technisch 
bedrijf (leerlooierij of andere), afkomstig van een rund dat werd onderworpen aan de snelle BSE-
diagnosetest, die, voordat het resultaat van die test is verkregen, wordt vervoerd of tijdelijk opgeslagen 
buiten het slachthuis of het categorie 1-verwerkingsbedrijf waar zij werd voortgebracht; 
 
 
5° ”Intermediair categorie 3-bedrijf” : inrichting waarin huiden van categorie 3 worden gesorteerd en/of 
gepekeld, gekoeld of ingevroren, en tijdelijk worden opgeslagen om later te worden vervoerd naar een 
ander intermediair bedrijf of een technisch bedrijf; 
 
 
6° “Productiebedrijf” : het runderslachthuis of het categorie 1-verwerkingsbedrijf waar runderhuiden 
zoals bedoeld in 1° c), of in 3°, worden voortgebracht en waar BSE-opsporing aan de hand van de snelle 
BSE-diagnosetest plaatsvindt; 
 
 
7° “Verzamelcentrum” : intermediair categorie 3-bedrijf of opslagplaats van een technisch bedrijf waar 
“huiden onder BSE-toezicht” worden gepekeld of gekoeld en opgeslagen; 
 
 
8° “Snelle TSE-diagnosetest met ongunstig resultaat” : test waarvoor geen negatief resultaat werd 
verkregen; 
 
 
9° “Agentschap” : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  
 
 
B) Daarnaast gelden eveneens de definities die voorkomen : 
 
 
1° in artikel 3 van Verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde 
overdraagbare spongiforme encefalopathieën, hierna “Verordening (EG) Nr. 999/2001 van 22 mei 2001” 
genoemd ; 
 
2° in artikel 2 van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 
oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten, hierna “Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van de Raad van 3 oktober 
2002” genoemd. 
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Hoofdstuk II – Toepassingsgebied . 
 
 
 

A) Deze omzendbrief is van toepassing in de productiebedrijven van waaruit “huiden onder BSE-toezicht” 
aan een ophaler van materiaal van categorie 3 worden overgedragen. 
 
De omzendbrief geldt eveneens in de verzamelcentra. 
 
De productiebedrijven en verzamelcentra moeten de in deze omzendbrief vastgestelde en op hen 
betrekking hebbende voorwaarden naleven. 
 
Aangezien de bevoegdheid van de Belgische instanties op het stuk van controle beperkt is tot het 
nationale grondgebied en Verordening (EG) Nr. 999/2001 van 22 mei 2001 geen enkele bepaling bevat in 
verband met het intracommunautaire handelsverkeer in “huiden onder BSE-toezicht”, heeft deze 
omzendbrief alleen betrekking op de op Belgisch grondgebied gevestigde productiebedrijven en 
verzamelcentra. 
 
 

B) Deze omzendbrief is eveneens van toepassing op de “huiden onder BSE-toezicht” bestemd voor 
uitvoer (1) door een verzamelcentrum naar bedrijven die voedingsgelatine of –collageen produceren, voor 
zover aan volgende voorwaarden is voldaan :  
 
- deze huiden worden uitsluitend opgehaald in slachthuizen en zijn uitsluitend afkomstig van runderen 

waarvan de karkassen na een ante en een post mortem keuring goedgekeurd zijn voor menselijke 
consumptie; 
 

- het vervoer van deze huiden vanuit het slachthuis naar het verzamelcentrum gebeurt onder begeleiding 
van een handelsdocument zoals voorzien : 

 
�� hetzij in artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 5 december 2000 betreffende 

voedingsgelatine, 
 

�� hetzij in artikel 7, §1, van het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende 
voedingscollageen, 

 
en mits naleving van de voorwaarden vastgesteld in §§2 en 3 van deze artikels; 

 
- het verzamelcentrum beschikt over de bijzondere toelating en registratie, afgeleverd door het 

Agentschap, zoals bedoeld : 
 

• hetzij in artikel 6, §2, van voornoemd koninklijk besluit van 5 december 2000, 
 

• hetzij in artikel 5, §2, van voornoemd koninklijk besluit van 17 december 2003, 
 

en voldoet aan de bijzondere uitrustings- en werkingsvoorwaarden vermeld in deze artikels, 
inzonderheid deze inzake de traceerbaarheid van de grondstoffen; 

 
- deze huiden worden niet verzonden naar een bedrijf voor de vervaardiging van voedingsgelatine of –

collageen vooraleer een gunstig resultaat van de snelle BSE-diagnosetest verkregen is. 
 
 
C) Deze omzendbrief is niet van toepassing : 
 
1° op huiden van dieren van andere soorten dan runderen en evenmin op huiden van runderen die niet 
onderworpen zijn aan de snelle BSE-diagnosetest, die uit het slachthuis mogen worden afgevoerd zonder 
dat de in deze omzendbrief opgenomen bijzondere maatregelen worden toegepast;  
 
2° op runderhuiden van categorie 1 en 2 zoals bedoeld in Hoofdstuk A, 1°, a), b) en d), en 2°, die, in 
voorkomend geval, ter plekke in het productiebedrijf moeten worden overgedragen aan een voor het 
ophalen van materiaal van deze categorieën erkend ophaler.  
 
  
 
 

                                                      
1 De Belgische productiebedrijven van voedingsgelatine gebruiken geen runderhuiden als grondstof. Er zijn in België momenteel 
geen bedrijven die de toelating hebben om voedingscollageen te vervaardigen. 
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Hoofdstuk III – Voorwaarden en toepassingsbepalingen 
 
 
De tijdelijke opslag van huiden van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-
diagnosetest mag alleen plaatsvinden mits aan de hierna volgende voorwaarden wordt voldaan : 
 
 

A) Algemene voorwaarden voor productie, ophalen en traceerbaarheid  
 
De in de van kracht zijnde dienstinstructies van het Agentschap inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten vastgelegde voorwaarden voor materiaal van categorie 3 zijn onverkort 
van toepassing op de productie, het ophalen en de traceerbaarheid van “huiden onder BSE-toezicht”. 
Dit houdt met name in dat de exploitant van het productiebedrijf, de ophaler en het verzamelcentrum 
verplicht zijn het voor het materiaal van categorie 3 vastgelegde begeleidend handelsdocument voor de 
traceerbaarheid moeten gebruiken. 
 
Indien de mogelijkheid bestaat dat de huiden door het verzamelcentrum aan een bedrijf worden geleverd 
voor de vervaardiging van voedingsgelatine of –collageen, dan zijn de bepalingen van voornoemde 
koninklijke besluiten van 5 december 2000 en 17 december 2003 onverminderd van toepassing voor de 
productie, de ophaling en de traceerbaarheid van de “huiden onder BSE-toezicht”. Dit houdt met name in 
dat de exploitant van het productiebedrijf, de vervoerder en de verantwoordelijke van het 
verzamelcentrum verplicht zijn het begeleidend handelsdocument te gebruiken dat voorzien is voor 
grondstoffen bestemd voor de vervaardiging van voedingsgelatine of –collageen. 
  
De hierna volgende bepalingen moeten dan ook worden gezien als aanvullende voorschriften op deze uit 
de twee voorgaande alinea’s.  
 
 

B) Bijzondere voorwaarden van toepassing op verzamelcentra.  
 
Om “huiden onder BSE-toezicht” te mogen ophalen en tijdelijk opslaan moet de exploitant van het 
verzamelcentrum aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
1° bij het Agentschap een gedateerd en ondertekend ontwerp-“unilateraal contract”, waarvan model in 
bijlage I bij deze omzendbrief, indienen dat de volgende elementen bevat :  

 
- de gegevens van het verzamelcentrum dat de aanvraag doet en van de verantwoordelijke daarvan; 

 
- de aanvraag om “huiden onder BSE-toezicht” tijdelijk te mogen opslaan ; 

 
- de toezegging om de in deze omzendbrief opgelegde verplichtingen na te komen en zich wat “huiden 

onder BSE-toezicht” betreft te schikken naar de instructies van de dierenartsen van het Agentschap;  
 

- de toezegging om zich te onderwerpen aan de met het oog hierop door het Agentschap opgezette 
controles;  
 

- de toezegging om aan het Agentschap binnen de toegestane termijn de vergoedingen te betalen zoals 
voorzien in hoofdstuk VI;  
 

- een volledige beschrijving van de procedure die zal worden gevolgd bij het verzamelen van de “huiden 
onder BSE-toezicht” en de opslag ervan in het verzamelcentrum tot wanneer het resultaat van de 
snelle BSE-diagnosetest wordt bekomen ; deze beschrijving moet als bijlage bij het ontwerp – 
“unilateraal contract” zijn gevoegd;  
 

- de formele opsomming van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het intrekken van het 
visum van het Agentschap, zoals uiteengezet in hoofdstuk VIII.  

 
2° beschikken over een exemplaar van het door het Agentschap goedgekeurde “unilateraal contract”; de 
goedkeuring wordt gegeven in de vorm van het visum van de directeur-generaal van het directoraat-
generaal Controle van het Agentschap; 
 
3° met elk betrokken productiebedrijf een door het Agentschap goedgekeurd contract hebben afgesloten, 
conform hetgeen bepaald is in punt C) van dit hoofdstuk; de goedkeuring wordt gegeven in de vorm van 
het visum van het hoofd van de Provinciale controle-eenheid (PCE) van het Agentschap. 
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Bij intrekking van één van deze visa mogen de “huiden onder BSE-toezicht” niet meer worden opgehaald 
door of voor het betreffende verzamelcentrum en evenmin in dit verzamelcentrum worden opgeslagen. 
 
 

C) Bijzondere voorwaarden van toepassing op productiebedrijven.   
 
De exploitant van het productiebedrijf die van op zijn bedrijf “huiden onder BSE-toezicht” wil laten ophalen, 
moet ter goedkeuring en visum aan het hoofd van de PCE op het grondgebied waarvan hij gevestigd is, 
een contract voorleggen dat is afgesloten met een overeenkomstig het in punt B van dit hoofdstuk 
bepaalde gemachtigd verzamelcentrum.  
 
Dat contract moet een protocol bevatten voor de traceerbaarheid van “huiden onder BSE-toezicht” van het 
productiebedrijf tot aan het verzamelcentrum. In productiebedrijven waar meerdere ophalers “huiden 
onder BSE-toezicht” ophalen wordt met elke ophaler een afzonderlijk contract opgemaakt. 
  
Het contract moet de hierna volgende elementen bevatten :  

 
- de gegevens van het productiebedrijf en van de verantwoordelijke ervan; 

 
- de gegevens van het verzamelcentrum en van de verantwoordelijke ervan; 

 
- de toezegging van zowel het productiebedrijf als het verzamelcentrum om de in deze omzendbrief 

vervatte verplichtingen na te komen en zich, wat de “huiden onder BSE-toezicht” betreft, te schikken 
naar de instructies van de dierenartsen van het Agentschap;  
 

- de beschrijving van het systeem voor identificatie, ophaling, opslag en traceerbaarheid van de “huiden 
onder BSE-toezicht”; een volledige beschrijving van de hele procedure, met inbegrip van het 
identificatiemiddel, moet als bijlage bij dit document zijn gevoegd;  
 

- de beschrijving van de procedure die met betrekking tot de “huiden onder BSE-toezicht” zal worden 
gevolgd bij een ongunstig resultaat voor de snelle BSE-diagnosetest; 
 

- de formele opsomming van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de intrekking van het 
visum, zoals opgesomd in hoofdstuk VIII, waarbij het ophalen van de “huiden onder BSE-toezicht” 
automatisch wordt verboden.  

 
Een model van een contract is als bijlage II bij deze omzendbrief gevoegd. 
 
Als bijlage moet bij het contract een kopie worden gevoegd van het in punt B) van dit hoofdstuk 
beschreven “unilateraal contract”, dat naar behoren werd geviseerd door het Agentschap.  
 
 

D) Toepassingsbepalingen en verplichtingen. 
 
In het productiebedrijf moeten de huiden van aan de snelle BSE-diagnosetest onderworpen runderen die 
bestemd zijn om het bedrijf te verlaten voordat het resultaat van de snelle diagnosetest werd bekomen, 
geïdentificeerd worden en gescheiden van de andere runderhuiden worden samengebracht.  
 
Om de traceerbaarheid ervan te garanderen, moeten deze huiden apart worden geïdentificeerd, op 
onuitwisbare wijze, met een niet herbruikbaar middel dat niet kan worden losgemaakt en niet kan 
loskomen tijdens het hanteren.  
 
Voor deze identificatie kan het SANITEL-nummer worden gebruikt ofwel het FAVV-kenmerk dat 
beschreven is in de geldende dienstinstructies van het Agentschap met betrekking tot de identificatie van 
monsters voor het opsporen van BSE bij middel van snelle diagnosetests, ofwel enig ander systeem dat 
de overeenstemming garandeert tussen de huid en het dier waarvan deze afkomstig is. Het middel dat 
gebruikt wordt moet evenwel het middel zijn dat beschreven staat in de procedure die bij het in punt C) 
van dit hoofdstuk bedoelde contract gevoegd is.  
 
De exploitant van het productiebedrijf is verantwoordelijk voor het aanbrengen van het identificatiemiddel.  
 
In het productiebedrijf vult de exploitant deel A in van het document “veterinaire controle op de 
overbrenging van huiden onder BSE-toezicht naar een verzamelcentrum “ waarvan het model is 
weergegeven in bijlage III. 
 
Elk document vermeldt de identificatie van ten hoogste 60 huiden. Indien een groter aantal huiden 
tezamen opgehaald wordt, of indien de lijst van de opgehaalde huiden met behulp van 
informaticamiddelen wordt opgesteld, mag de tabel in deel A vervangen worden door een gedrukte lijst. 
Deze oplijsting moet gebeuren op een document waarop alle andere vermeldingen staan zoals voorzien 
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op het model in bijlage III bij deze omzendbrief. Indien dergelijke lijst uit meerdere pagina’s bestaat, dan 
moeten deze genummerd zijn en moet het volgnummer dat vermeldt is in de hoofding van het voorblad op 
elke pagina hernomen worden. 
 
De exploitant overhandigt het origineel aan de keurder of de controledierenarts die deel B invult.  
  
De keurder of de controledierenarts kent aan de met het oog op ophaling door de ophaler door de 
exploitant samengebrachte “huiden onder BSE-toezicht” een partijnummer toe (FAVV / afkorting van de 
PCE/ erkenningsnummer of registratienummer in SANITEL van het bedrijf / aan het bedrijf eigen 
doorlopend serienummer). 
 
Indien het document, behalve de pagina waarop de handtekening van de keurder of de controledierenarts 
vermeld is, nog meer pagina’s bevat, dient hij elk van deze pagina’s te paraferen. 
 
Wanneer de vervoerder de huiden in het productiebedrijf afhaalt, vult hij deel C van dit document in. 
 
Een kopie van dit document, waarvan de delen A, B en C behoorlijk werden ingevuld, wordt opgenomen 
in het uitgaand register dat de exploitant van het productiebedrijf bijhoudt. Het register bestaat uit een 
chronologische rangschikking van de kopieën van al deze documenten.  
 
De “huiden onder BSE-toezicht” worden vervoerd onder dekking van dit document waarvan de delen A, B 
en C behoorlijk werden ingevuld.  
 
Zodra de huiden in het verzamelcentrum in ontvangst zijn genomen, vult de verantwoordelijke deel D in. 
Hij bewaart hiervan een kopie en bezorgt het origineel waarvan de vier delen behoorlijk werden ingevuld 
ofwel door afgifte, ofwel per post binnen vier werkdagen aan de keurder of aan de controledierenarts van 
het productiebedrijf. 
 
De verantwoordelijke van het verzamelcentrum houdt een register bij van de binnengekomen “huiden 
onder BSE-toezicht”. Dit register is een chronologische rangschikking van de kopieën van de documenten 
“veterinaire controle op de overbrenging van huiden onder BSE-toezicht naar een verzamelcentrum” 
waarvan de vier luiken werden ingevuld.  
 
De exploitant van het verzamelcentrum ziet erop toe dat de identificatie van de “huiden onder BSE-
toezicht” in stand wordt gehouden en dat de traceerbaarheid wordt gegarandeerd. Dat betekent met name 
dat hij in staat moet zijn om aan de hand van de individuele identificatie elke “huid onder BSE-toezicht” 
terug te vinden. Tevens garandeert hij dat deze huiden onder controle blijven van het Agentschap tot 
wanneer het gunstige resultaat door de keurder wordt medegedeeld. Hij moet de huiden van eenzelfde 
partij opslaan in een duidelijk omschreven plaats. In het verzamelcentrum mogen de “huiden onder BSE-
toezicht” geen enkele behandeling ondergaan, behalve pekelen of koelen en opslaan. 
 
 
 
 

Hoofdstuk IV – Vrijgeven van huiden van runderen met een gunstige snelle BSE-diagnosetest. 
 
 
 
De keurder of de controledierenarts van het productiebedrijf verwittigt bij middel van een faxbericht 
waarvan het model is weergegeven in bijlage IV het verzamelcentrum van het gunstig resultaat van de 
snelle BSE-diagnosetesten en geeft daarmee te kennen dat de partij mag worden vrijgegeven. 
 
Indien alle resultaten van de partij gunstig zijn, wordt geen enkele vermelding gemaakt in de tabel van luik 
1. De verantwoordelijke van het verzamelcentrum geeft alle huiden van de partij vrij.  
 
Als niet alle resultaten van een partij bekend zijn, vermeldt de keurder of de controledierenarts de 
referenties van de huiden van de runderen waarvoor het resultaat nog niet bekend is in de daartoe 
bestemde tabel van luik 1.  
 
De verantwoordelijke van het verzamelcentrum mag enkel deze huiden vrijgeven waarvoor geen 
vermelding van de referentie is gemaakt in de tabel van luik 1.  
 
Zodra de keurder of de controledierenarts een gunstig resultaat bekomt voor de huiden vermeld in de 
tabel van luik 1, maakt hij hiervan melding bij middel van het ingevulde luik 2 van het faxbericht dat 
opnieuw wordt opgestuurd naar het verzamelcentrum.De verantwoordelijke van het verzamelcentrum mag 
dan alle huiden van de partij vrijgeven. 
  
De verantwoordelijke van het verzamelcentrum voegt alle ontvangen “bijlage IV”-documenten toe aan het 
inkomend register voor “huiden onder BSE-toezicht”.  
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Hoofdstuk V – Verwiijdering van huiden van runderen waarvoor het resultaat van de snelle 
diagnosetest ongunstig is . 

 
 
 
Als het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest ongunstig is voor een rund dat werd onderworpen aan 
een snelle BSE-diagnosetest en waarbij deze test werd uitgevoerd in een inrichting die ertoe gemachtigd 
is de in deze omzendbrief bedoelde procedure toe te passen, deelt het PCE-hoofd aan de keurder of de 
controledierenarts van het verzamelcentrum zo spoedig mogelijk, en in voorkomend geval via zijn collega 
in de betrokken PCE, de identificatie mede van de huid van het rund waarvoor het resultaat van de snelle 
BSE-diagnosetest ongunstig is en geeft hij het bevel ter plaatse over te gaan tot een identificatiecontrole. 
 
Hetzelfde geldt voor de huiden die toebehoren aan runderen die behoren tot de cohorte of tot de 
nakomelingen van een rund waarvan het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest ongunstig is. 
 
Voor de identificatiecontrole is alleen de daartoe door het PCE-hoofd aangestelde controledierenarts 
verantwoordelijk. 
 
Na de identificaties te hebben nagekeken, geeft de controledierenarts het bevel de betrokken huiden te 
denatureren, ze ter plaatse op te slaan in een afzonderlijke ruimte en ze te overhandigen aan een voor 
categorie 1-materiaal erkend ophaler. 
 
Als een huid die moet vernietigd worden, niet geïdentificeerd kan worden, wordt de kleinst mogelijke partij 
waarvan de betrokken huid met zekerheid deel uitmaakt, gedenatureerd en overgedragen aan de 
aangestelde van het destructiebedrijf om te worden vernietigd volgens de procedure die is vastgesteld 
voor materiaal van categorie 1en dit op kosten van de verantwoordelijke van de inrichting. 
 
Evenzo geeft de controledierenarts de huiden vrij van runderen die een gunstig resultaat te zien gaven bij 
de snelle BSE-diagnosetest en die niet behoren tot een karkas “opruiming”.  
 
De te vernietigen huiden worden gedenatureerd, ter plaatse opgeslagen in een afzonderlijke ruimte en 
door de exploitant van het verzamelcentrum met het oog op vernietiging overgedragen aan een ophaler 
die overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) Nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 erkend is 
voor het ophalen van categorie 1-materiaal.  
 
Het handelsdocument voor de traceerbaarheid vermeldt de identificatienummers van de betrokken 
huiden. Een kopie wordt bewaard in het verzendregister voor dierlijke bijproducten van het 
verzamelcentrum en moet worden getoond telkens wanneer de controledierenarts daarom verzoekt. 
 
 
 
 

Hoofdstuk VI – Financiering. 
 

 
 
Door in te stemmen met de voorwaarden in het “unilateraal contract” zoals bedoeld in hoofdstuk III, B), 
verbindt het verzamelcentrum zich ertoe aan het Agentschap volgende vergoedingen te betalen : 
 
- een basisvergoeding; 

 
- in voorkomend geval, bijkomende schuldvorderingen. 
 
 
A) Basisvergoeding. 
 
De basisvergoeding moet wekelijks betaald worden door het verzamelcentrum. 
 
Deze vergoeding wordt berekend op basis van het uurloon van een dierenarts , overeenkomstig de 
bepalingen in de reglementering betreffende de retributies voor de controles uitgeoefend door het 
Agentschap. 
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De basisvergoeding is bestemd om de kosten te dekken voor de controles in de productiebedrijven en de 
steekproefsgewijze georganiseerde controles in de verzamelcentra, en de administratiekosten die 
voortkomen uit het toezicht op de naleving van deze omzendbrief. 
 
De basisvergoeding moet betaald worden van op het ogenblik waarop het contract dat afgesloten werd 
tussen het verzamelcentrum en het productiebedrijf het visum van het hoofd van de PCE verkregen heeft. 
De basisvergoeding is verschuldigd voor de hele week waarvoor het visum van het hoofd van de PCE 
verkregen werd. Hiertoe geven de hoofden van de PCE voor ieder verzamelcentrum aan het hoofdbestuur 
van het Agentschap de datum door waarop het eerste visum afgeleverd werd. 
 
 
B) Bijkomende schuldvorderingen. 
 
Bijkomende schuldvorderingen worden opgemaakt voor elke prestatie van de controledierenarts die ter 
plaatse de huiden komt identificeren van de dieren waarvoor het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest 
ongunstig is. 
 
Net zoals voor de basisvergoeding wordt het bedrag van de bijkomende schuldvorderingen vastgesteld 
overeenkomstig de bepalingen in de reglementering betreffende de retributies voor de controles 
uitgeoefend door het Agentschap. 
 
De bijkomende schuldvorderingen zijn bestemd om de kosten te dekken die voortkomen uit de controle 
van de identificatie van de huiden van de runderen waarvoor het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest 
ongunstig is. 
 
 
 
C) Inningsmodaliteiten. 
 
Iedere maand stelt het hoofd van de PCE een samenvattend overzicht op, duidelijk onderscheiden van 
het overzicht betreffende de schuldvorderingen in een ander verband van retributies voor controles, 
waarop voor iedere week de verschuldigde basisvergoeding en de eventuele bijkomende 
schuldvorderingen, opgesteld door de controledierenarts voor het ter plaatse identificeren van de huiden 
van de runderen waarvoor het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest ongunstig was, hernomen zijn. 
Deze documenten moeten de vermelding “huiden onder BSE-toezicht” bevatten. 
 
Het origineel exemplaar van dit maandelijks overzicht wordt opgestuurd naar de dienst boekhouding met 
het oog op de facturatie, en een kopie wordt aan het verzamelcentrum gezonden. 
 
De factuur vermeldt de toegestane betalingstermijn. 
 
 
 
 

Hoofdstuk VII – Overgangsbepalingen. 
 
 
 
De door het Agentschap of het Instituut voor Veterinaire Keuring van een visum voorziene “unilaterale 
contracten” en de tussen de verzamelcentra en de productiebedrijven afgesloten contracten die door het 
Agentschap of het Instituut voor Veterinaire Keuring van een visum voorzien zijn en die zijn opgesteld op 
basis van de eerder vermelde administratieve omzendbrief van 20 juni 2002, blijven geldig tot de laatste 
dag van de tweede maand na de datum van deze nieuwe omzendbrief.  
 
Daarna moeten de exploitanten van de productiebedrijven en de verzamelcentra beschikken over 
documenten die zijn opgemaakt volgens de als bijlage bij deze nieuwe omzendbrief gevoegde modellen. 

 
 
 
 

Hoofdstuk VIII – Toezicht, intrekking visum. 
 
 
 
Een lijst met de verzamelcentra die het visum van het Agentschap hebben verkregen voor de tijdelijke 
opslag van “huiden onder BSE-toezicht” wordt aan elk PCE-hoofd bezorgd, zodat hij willekeurige 
controles kan plannen in elk van die bedrijven. Deze controle behelst ten minste één bezoek per maand.  
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In het productiebedrijf maakt het toezicht deel uit van het gewone takenpakket van de keurder of de 
controledierenarts.  
  
Indien een van de volgende tekortkomingen wordt vastgesteld, wordt het visum van het Agentschap 
onmiddellijk ingetrokken door ofwel het PCE-hoofd voor de productiebedrijven, ofwel de directeur-
generaal van het directoraat-generaal Controle van het Agentschap voor de verzamelcentra. Het is dan 
meteen verboden “huiden onder BSE-toezicht” in het betrokken bedrijf op te halen of er naartoe te 
brengen.  
 
Deze bepalingen zijn van toepassing wanneer : 
 
- de in deze omzendbrief vastgelegde voorwaarden niet worden nageleefd;  

 
- de procedures voor het ophalen, opslaan, terugzenden of identificeren en de traceerbaarheid werden 

gewijzigd zonder de goedkeuring van het Agentschap of zonder dat een nieuw visum van het 
Agentschap werd bekomen;  
 

- de in hoofdstuk VI vermelde vergoedingen niet worden betaald binnen de toegestane termijn;  
 

- de verbintenissen of het contract door de exploitant worden opgezegd. 
 
Het directoraat-generaal Controle van het Agentschap moet toezien op de naleving van de voorschriften 
van deze omzendbrief.  
 
De Gewestelijke instanties en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en 
Leefmilieu, die bevoegd zijn voor de erkenning van de andere inrichtingen dan slachthuizen zoals in deze 
omzendbrief bedoeld, worden van deze omzendbrief in kennis gesteld.Conform hetgeen bepaald is in de 
Overeenkomst tussen de federale Overheid en de Gewesten betreffende dierlijke bijproducten niet 
bestemd voor menselijke consumptie, stellen zij het Agentschap in kennis van de tekortkomingen die zij 
met betrekking tot de voorschriften van deze omzendbrief vaststellen tijdens de controles die zij geregeld 
in deze inrichtingen uitvoeren. 
 
Alle informatie aangaande de toepassing van deze omzendbrief kan worden verkregen bij de Provinciale 
Controle-eenheid waarvan de inrichting afhangt.  
 
 
 

Ir. Gilbert HOUINS, 
 

 
Directeur-generaal.
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