
Koninklijk besluit 361/2009 van 20 maart. 
 
I. Algemene bepalingen 
 
 
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
 
 
Koninklijk besluit 361/2009 van 20 maart, houdende regulering van de informatie over de 
voedselketen die dieren bestemd voor slachting moet vergezellen. 
 
 
Verordening (EG) n° 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
inzake levensmiddelenhygiëne, stelt dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven registers 
inzake maatregelen ter beheersing van gevaren voor levensmiddelen moeten bijhouden en 
bewaren, zulks op passende wijze en gedurende een passende termijn die afgestemd is op 
de aard en de omvang van het levensmiddelenbedrijf en ze moeten de relevante informatie 
in deze registers desgevraagd ter beschikking stellen van de bevoegde autoriteit en van de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven die deze moeten ontvangen. 
De huidige Verordening stelt ook dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven die dieren 
fokken in het bijzonder registers moeten bijhouden. De informatie afkomstig van de registers 
die veehouders ter beschikking moeten stellen van het levensmiddelenbedrijf dat de dieren 
bestemd voor slachting ontvangt, is de informatie over de voedselketen. 
De informatie over de voedselketen helpt de exploitant van het slachthuis de 
slachtverrichtingen te organiseren en de officiële dierenarts de nodige keuringsprocedures te 
bepalen. 
 
Verordening (EG) n° 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong, stelt dat de exploitant van een slachthuis de informatie over de voedselketen van 
alle dieren, behalve vrij wild, die naar het slachthuis worden gebracht of daarvoor zijn 
bestemd, moet opvragen, ontvangen, controleren en actief gebruiken. Deze informatie van 
de voedselketen is afkomstig van de registers van het bedrijf van herkomst van de dieren. 
De Verordening stelt ook dat de exploitant van het slachthuis moet garanderen dat deze 
informatie over de voedselketen overeenstemt met de voorschriften inzake de informatie van 
Verordening (EG) 853/2004. 
 
Verordening (EG) n° 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) n° 853/2004 
vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) 
n° 854/2002 en (EG) n° 882/004, tot afwijking van Verordening (EG) n° 852/2004 en tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) n° 853/2004 en (EG) n) 854/2002, stelt dat de 
bevoegde overheid van de plaats van verzending de verzendende exploitant van het 
levensmiddelenbedrijf meedeelt welke minimale informatie over de voedselketen 
overeenkomstig sectie III van bijlage II bij Verordening (EG) n° 853/2004 aan het slachthuis 
moet worden verstrekt. 
 
Verordening (EG) n° 2076/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van 
overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordening (EG) n° 853/2004, (EG) n° 
854/2004 en (EG) n° 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van 
de Verordeningen (EG) n° 853/2004 en (EG) n° 854/2004, biedt de Lidstaten de mogelijkheid 
een overgangsperiode in te voeren inzake de informatie over de voedselketen voor de 
verschillende diersoorten, met uitzondering van pluimvee. Deze Verordening stelt eveneens 
dat de bevoegde overheid kan toestaan dat deze informatie, gedurende de 
overgangsperiode, tegelijk met de dieren van alle soorten aan de exploitanten van 



slachthuizen wordt bezorgd in plaats van ten minste 24u voor de aankomst van de dieren 
zoals is vastgesteld in Verordening (EG) n° 853/2004. 
 
Het huidige koninklijk besluit bepaalt welke minimale informatie over de voedselketen door 
de exploitant van het levensmiddelenbedrijf dat de dieren naar het slachthuis verstuurt, aan 
de exploitant van een slachthuis moet worden verstrekt en stelt dat dit niet alle gegevens 
betreft waarover de exploitant van het levensmiddelenbedrijf in de bedrijfsregisters moet 
beschikken. 

Het stelt eveneens de overgangsperiodes vast die van toepassing zijn op het 
verstrekken van de informatie over de voedselketen aan de exploitant van het slachthuis 
(voor alle diersoorten) en op de ontvangst van deze informatie 24u voorafgaand aan de 
aankomst van de dieren, met uitzondering van gevallen waarbij dit omwille van de specifieke 
kenmerken van tevoren dient te gebeuren. Deze zijn opgenomen in de bijkomende bepaling. 
 Anderzijds zijn de voorschriften inzake de informatie over de voedselketen gespreid 
in de communautaire regelgeving ; zo is in Verordening (EG) n° 852/2004 vastgesteld welke 
registers moeten worden bijgehouden en bewaard door exploitanten die dieren fokken 
(Bijlage I, Deel A) ; in Verordening (EG) n° 853/204 is vastgesteld welke gegevens afkomstig 
van de bedrijfsregisters aan exploitanten van slachthuizen moeten worden verstrekt en deze 
Verordening bevat bovendien ook de verplichtingen waaraan exploitanten moeten voldoen 
van de inrichting van herkomst van de dieren alsook de verplichtingen waaraan exploitanten 
van slachthuizen moeten voldoen (Bijlage II, Sectie III) ; Verordening (EG) n° 854/2004 
bepaalt de taken van de officiële dierenarts (Bijlage I, Sectie I, Hoofdstuk II, Deel A), de 
beslissingen van de officiële dierenarts (Bijlage I, sectie II, Hoofdstuk II) en regelt de 
mededeling van de keuringsresultaten (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk I) ; en, tot slot bepaalt 
Verordening (EG) n° 2074/2005 de verplichtingen van exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven (Bijlage I, Sectie I), de controle die de bevoegde overheid op de 
slachtplaats moet uitvoeren (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk I), evenals de informatie die aan 
het bedrijf van herkomst moet worden medegedeeld (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk II).  
 
Behoudens de rechtstreekse en onmiddellijke toepassing van de vermelde Europese 
Verordeningen, gezien de hoeveelheid, omvang en de complexiteit hiervan, dienen bepaalde 
voorschriften van deze Verordeningen te worden overgenomen met het oog op de 
duidelijkheid en de systematisering van alle aspecten inzake de informatie over de 
voedselketen. 
Deze bepaling is goedgekeurd in het kader van een reeks reglementeringen aangezien dit 
koninklijk besluit, overeenkomstig het Tribunal Constitucional, beschouwd wordt als een 
absoluut noodzakelijke aanvulling voor de vaststelling van uniforme minimumnormen in de 
communautaire regelgeving die van toepassing is op de betreffende materie. 
Na raadpleging van de betrokken sectoren en autonome gemeenschappen, heeft de 
Interministeriële Commissie deze norm (Ordenacion Alimentaria) opgesteld. 
Het huidige koninklijk besluit wordt opgelegd op grond van artikel 149.1.16.a van de Spaanse 
Grondwet, houdende toekenning aan de Staat van de exclusieve bevoegdheid over de 
grondslag en de algemene coördinatie inzake gezondheid, en overeenkomstig het artikel 
40.2 van de Wet 14/1986 van 25 april “General de Sanidad” (Algemene Wet betreffende de 
Gezondheid). 
Op grond hiervan, op voorstel van de Minstro de Sanidad y Consumo y de la Ministra de 
Medio ambiente, y Medio Rural y Marino (Minister van Gezondheid en Consumentenzaken 
en de Minister van Milieu, Landelijk en Marien Milieu), en in overeenstemming met de Raad 
van State en voorafgaand aan het overleg van de Ministerraad van 20 maart 2009, 
 

IS BEPAALD : 
 
 
 
 



Artikel 1. Doel en toepassingsgebied. 
 

1. Het huidig koninklijk besluit systematiseert en bepaalt de wettelijke Communautaire 
voorzieningen inzake de informatie over de voedselketen door het vastleggen van: 
a) de verplichtingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de 

bevoegde overheden, inzake de informatie over de voedselketen 
b) de gegevens waarover de exploitanten van veehouderijen waar dieren bestemd 

voor slachting worden gefokt, dienen te beschikken en die noodzakelijk zijn om de 
informatie over de voedselketen te kunnen verstrekken 

c) de informatie over de voedselketen, die de eigenaar van de dieren aan de 
exploitant van het slachthuis moet verstrekken, inzake dieren die van een bedrijf 
in Spanje afkomstig zijn en voor menselijke consumptie in het slachthuis worden 
geslacht 

d) de informatie die de bevoegde overheden moeten meedelen aan het bedrijf van 
herkomst van de fokdieren die in het slachthuis worden geslacht. 

2. In toepassing van artikel 1.1.b) bepalen de bevoegde overheden databanken en 
registers, in de gebieden vermeld in bijlage I. 

3. Het huidige koninklijk besluit inzake de informatie over de voedselketen is niet van 
toepassing op stukken vrij wild. 

 
Artikel 2. Definities 
 
Voor zover nodig, zijn de volgende definities van toepassing: de definities van Verordening 
(EG) n° 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, 
tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, van Verordening (EG) n° 852/2004 
van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne, 
van Verordening (EG) n° 853/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 
2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong, van Verordening (EG) n° 854/2004 van het europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de 
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten 
van dierlijke oorsprong, van Verordening (EG) n° 882/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 
Behoudens de definities vastgesteld in de overeenstemmende communautaire 
reglementeringen, worden ook volgende definities toegevoegd: 
 

1. Privédierenarts : de verantwoordelijke dierenarts van de veehouderij, met name, de 
dierenarts of het dierenartsenbedrijf die/dat, tijdelijk of permanent en al dan niet 
exclusief in dienst is bij een bedrijf, prestaties levert en taken uitvoert die eigen zijn 
aan het beroep van dierenarts en die de verantwoordelijke van het bedrijf hem/haar 
heeft toevertrouwd. 
Telkens een dierenarts hieraan voldoet, kan hij beschouwd worden als 
verantwoordelijke bedrijfsdierenarts: 
a) als het bedrijf deel uitmaakt van een “Agrupación de Defensa Sanitaria (Groep ter 

bescherming van de gezondheid)”, betreft het diezelfde verantwoordelijke 
dierenarts 

b) als het bedrijf is samengesteld uit verschillende eenheden, wordt de dierenarts 
aangeduid voor alle eenheden 

c) als het bedrijf lid is van een eenheid of groep waar dieren worden gehouden zoals 
voorzien in artikel 85 van het koninklijk besluit 109/1995 van 27 januari, betreft het 
de dierenarts van deze eenheid of groep 



d) in geval van vennoten of leden van een vereniging of een verwerkende 
landbouwvereniging, de dierenarts van de associatieve eenheid. 

 
In de andere gevallen wordt de dierenarts die het meest regelmatig heeft gepresteerd 
gedurende de laatste maanden als privédierenarts beschouwd of bij gebrek hieraan 
de laatste dierenarts die op het bedrijf deze taken heeft uitgevoerd. 

2. Verzamelcentrum: elke inrichting, met inbegrip van de verzamelcentra en markten, 
waar vee afkomstig van verschillende bedrijven wordt samengebracht in beslagen 
bestemd voor de handel, markten, wedstrijden of veetentoonstellingen, evenals 
onderzoekcentra van dieren. Installaties met een toelating voor het houden van vee 
bestemd voor commerciële doeleinden, waarover handelaars of commerciële 
operatoren beschikken in het kader van de uitoefening van hun activiteit, worden niet 
als verzamelplaats beschouwd. 

3. Verwerkend bedrijf of commerciële operator: ieder natuurlijk of rechtspersoon met als 
activiteit het rechtstreeks of onrechtstreeks kopen en verkopen van dieren voor 
handelsdoeleinden, die een regelmatige omzet heeft en die de dieren uiterlijk 30 
dagen na aankoop doorverkoopt of van de ene bedrijfsruimte naar een andere die 
hem niet toebehoort, verplaatst. 

 
Artikel 3. Bevoegdheden van de exploitanten van veehouderijen (Bijlage I, Deel A – III van 
Verordening (EG) n° 852/2004; Bijlage II, Sectie III van Verordening (EG) n° 853/2004; 
Bijlage I, Sectie I van Verordening (EG) n° 2074/2005.) 
 

1. De exploitant, of de officiële verantwoordelijke, van een veehouderij die 
gebruiksdieren naar het slachthuis verzendt, zal de exploitant van het slachthuis de 
informatie over de voedselketen verstrekken, onverminderd andere officiële 
documenten vereist door andere voorschriften die hierop van toepassing zijn. 

2. De informatie over de voedselketen die aan de exploitant van het slachthuis wordt 
verstrekt, moet gebaseerd zijn op de gegevens en documenten waarover het bedrijf 
van herkomst beschikt. 
Hiertoe moeten exploitanten van veehouderijen waar dieren worden gefokt die voor 
slachting zijn bestemd, in het bijzonder beschikken over de minimale informatie zoals 
bepaald in bijlage I. 

3. De exploitant van de veehouderij, of de officiële verantwoordelijke, zal de informatie 
over de voedselketen zodanig verzenden dat de exploitant van het slachthuis deze 
ontvangt 24u voorafgaand aan de aankomst van de dieren. 

4. In afwijking van wat hierboven is vermeld, mag in de volgende gevallen deze 
informatie de dieren naar het slachthuis vergezellen: 

 
a) varkens, pluimvee en gekweekt wild die in het bedrijf van herkomst een 

antemortemkeuring hebben ondergaan, indien deze worden vergezeld van een 
certificaat ondertekend door de officiële dierenarts waarin hij verklaart de dieren in 
het bedrijf te hebben gekeurd en deze als gezond te hebben bevonden 

b) éénhoevigen 
c) dieren die aan een noodslachting werden onderworpen, indien deze worden 

vergezeld van een verklaring ondertekend door de officiële dierenarts waarin het 
gunstig resultaat van de antemortemkeuring wordt medegedeeld 

d) dieren die niet rechtstreeks vanuit het bedrijf van herkomst in het slachthuis worden 
binnengebracht. 

 
In elk van de 4 voornoemde gevallen zullen de dieren vergezeld worden van de informatie 
over de voedselketen waarbij vermeld wordt dat deze overeenstemt met de uitzondering 
voorzien in de overeenstemmende letter van dit lid. 
 



Artikel 4. Informatie over de voedselketen (Bijlage II, Sectie III van Verordening (EG) n° 
853/2004). 
 

1. De informatie over de voedselketen die verwijst naar de dieren bestemd voor 
slachting, mag verstrekt worden in de vorm van een door de exploitant van de 
veehouderij ondertekende verklaring. 

2. De verklaring en de handtekening zullen in hiertoe geschikte vorm of middelen 
worden opgemaakt. 

3. De informatie omvat ten minste de gegevens van de bijlage II. 
4. De gegevens kunnen voorkomen als bijlage bij de verklaring in aanvullende 

documenten voor andere doeleinden, of verstrekt als woordelijke afschriften van de 
registers van de bedrijven van herkomst of andere documentatie. 

5. De informatie over de voedselketen zal ook in één enkel document kunnen worden 
verzameld waarin zowel informatie op basis van officiële gegevens als informatie 
afkomstig van de registers van de veehouderij voorkomen. 

6. In afwijking van wat vermeld wordt in punt 1, zal het niet nodig zijn de informatie van 
lid C1 en D1, 2, 6 en 9 van bijlage II te verstrekken wanneer de exploitant van het 
slachthuis al over deze informatie beschikt via een lopende overeenkomst of een 
kwaliteitsborgingssysteem. In dergelijk geval komen de gegevens inzake deze leden 
voor in de registers van de exploitant van het slachthuis in het kader van de 
procedures op basis van HACCP-principes. 

 
Artikel 5. Bevoegdheden en verplichtingen van de exploitanten van slachthuizen (Bijlage II, 
Sectie III van Verordening (EG) n° 853/2004.) 
 

1. Exploitanten van slachthuizen mogen geen dieren tot het terrein van het slachthuis 
toelaten zonder dat zij de relevante informatie over de voedselketen 24u voor de 
aankomst van de dieren in het slachthuis hebben ontvangen, behalve in de gevallen 
vermeld in lid 4 van artikel 3. 

2. Wanneer een dier bij het slachthuis aankomt zonder gegevens over de voedselketen, 
wanneer niet alle gegevens zijn ingevuld of wanneer er twijfels zijn over de geldigheid 
en betrouwbaarheid van de inhoud van deze informatie, dient de exploitant 
onmiddellijk de officiële dierenarts hiervan in kennis te stellen. Het dier mag niet 
worden geslacht zolang de officiële dierenarts daarvoor geen toestemming heeft 
gegeven. 

3. Exploitanten van slachthuizen die na de beoordeling van de relevante informatie over 
de voedselketen besluiten op het terrein van het slachthuis dieren toe te laten, 
moeten deze informatie onmiddellijk aan de officiële dierenarts mededelen, en 
moeten voorafgaand aan de antemortemkeuring van het betrokken dier de officiële 
dierenarts in kennis stellen van alle informatie die kan duiden op een 
gezondheidsprobleem. 

4. lid 4 van artikel 3 stelt dat, wanneer exploitanten van slachthuizen dieren toelaten 
voor slachting, de in punt a) en c) vermelde documenten van de voornoemde leden 
en de paspoorten die éénhoevigen vergezellen aan de officiële dierenarts moeten 
worden verstrekt. Het dier mag niet worden geslacht zolang de officiële dierenarts 
daarvoor geen toestemming heeft gegeven. 

5. Met het oog op het beheer van de ontvangen informatie over de voedselketen, 
moeten de exploitanten methoden ontwikkelen die toelaten deze informatie adequaat 
te beoordelen. Deze methoden hebben betrekking op de op HACCP gebaseerde 
procedures. Dit betreft eveneens geïntegreerde of particuliere controlesystemen, 
certificaten van onafhankelijke derden of andere middelen. 

 
 
 



Artikel 6. Verplichtingen van de bevoegde overheden (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk I van 
Verordening (EG) n° 2074/2005). 
 

1. Overeenkomstig de geldende regelgeving zal de bevoegde overheid van de plaats 
van verzending de relevante documenten die de dieren moeten vergezellen, 
verstrekken. 

2. De bevoegde overheid van de slachtplaats controleert of: 
 
a) de informatie over de voedselketen daadwerkelijk en afdoende wordt verstrekt, 
b) de informatie over de voedselketen geldig en betrouwbaar is, 
c) de relevante informatie vanuit het standpunt van de diergezondheid en 

voedselveiligheid aan het bedrijf is verstrekt, indien dit nodig wordt geacht. 
 
Artikel 7. Controle van de informatie door de officiële dierenarts (Bijlage I, Sectie I, Hoofdstuk 
II, Deel A en Sectie II, Hoofdstuk II van Verordening (EG) n° 854/2004; Bijlage I, Sectie I van 
Verordening (EG) n° 2074/2005). 
 

1. De officiële dierenarts moet controleren of geen dieren worden geslacht wanneer de 
exploitant van het slachthuis geen relevante informatie over de voedselketen heeft 
ontvangen en gecontroleerd. 
De officiële dierenarts mag echter toestaan dat dieren in het slachthuis worden 
geslacht als de relevante informatie over de voedselketen ontbreekt. In dat geval 
moet de officiële dierenarts over alle relevante informatie over de voedselketen 
beschikken, voordat de karkassen van deze dieren voor menselijke consumptie 
geschikt kunnen worden verklaard. In afwachting van een definitieve beslissing 
worden de betrokken karkassen en het bijhorende slachtafval gescheiden van het 
overige vlees opgeslagen. 
Wanneer de relevante informatie over de voedselketen niet binnen 24 uur na 
aankomst van het dier in het slachthuis beschikbaar is, moet al het vlees van het dier 
ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. Indien het dier nog niet is 
geslacht, moet het gescheiden van de overige dieren worden gedood. Indien nodig 
kan deze termijn door de officiële dierenarts worden verlengd wanneer hij de 
vertraging in het verstrekken van relevante informatie gerechtvaardigd vindt. 

2. De officiële dierenarts moet alle informatie over de voedselketen controleren en 
analyseren, en bij de antemortem- en postmortemkeuring met de gedocumenteerde 
resultaten van die controle en analyse rekening houden. 

3. Bij de uitvoering van de inspectietaken houdt de officiële dierenarts rekening met de 
officiële certificaten die de dieren vergezellen, en met eventuele verklaringen van 
dierenartsen die de primaire productie controleren, met inbegrip van officiële en 
erkende dierenartsen. 

4. Als exploitanten die deel uitmaken van de voedselketen, via geïntegreerde of 
particuliere controlesystemen, certificaten van onafhankelijke derden of andere 
middelen, aanvullende maatregelen nemen om de voedselveiligheid te waarborgen, 
en als deze maatregelen gedocumenteerd zijn en de betrokken dieren duidelijk 
identificeerbaar zijn, kan de officiële dierenarts hiermee rekening houden wanneer hij 
zijn inspectietaken uitvoert en de HACCP-procedures van het slachthuis evalueert. 
Dit is niet van toepassing als de dieren afkomstig zijn van verwerkende bedrijven of 
verzamelcentra. 

 
Artikel 8. Maatregelen in geval van overtredingen (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk II van 
Verordening (EG) n° 854/2004). 
 
Om de gevaren voor de gezondheid van mens en dier te elimineren, mogen de volgende 
dieren niet worden geslacht, tenzij de in de regelgeving vastgelegde procedures worden 
gevolgd, als:  



a) uit documenten of andere gegevens blijkt dat de dieren afkomstig zijn van een bedrijf 
of uit een gebied waarvoor, met het oog op de gezondheid van mens en dier, een 
verplaatsingsverbod of een andere beperking geldt,  

b) de voorschriften inzake het gebruik van diergeneesmiddelen niet in acht zijn 
genomen, of  

c) er andere oorzaken zijn die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid 
van mens of dier. 

 
Als de dieren zich reeds in het slachthuis bevinden, moeten ze afzonderlijk worden 
gedood en ongeschikt voor menselijke consumptie worden verklaard, waarbij de 
eventueel noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid van 
mens en dier moeten worden getroffen. Als de officiële dierenarts dat nodig acht, moeten 
op het bedrijf van herkomst officiële controles worden uitgevoerd. 
De bevoegde autoriteit neemt eveneens passende maatregelen als zij vaststelt dat de 
begeleidende verslagen, documenten en andere gegevens niet overeenstemmen met de 
feitelijke situatie op het bedrijf van herkomst, of met de feitelijke toestand van de dieren, 
of gericht zijn op bewuste misleiding van de officiële dierenarts. De bevoegde autoriteit 
neemt maatregelen ten aanzien van de exploitant die verantwoordelijk is voor de dieren, 
met name door aanvullende controles. De kosten van deze aanvullende controles 
worden gedragen door de exploitant die verantwoordelijk is voor het bedrijf van herkomst 
of door de andere betrokkenen. 

 
Artikel 9. Mededeling van de keuringsresultaten (Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk I van 
Verordening (EG) n° 854/2004; Bijlage I, Sectie II, Hoofdstuk II van Verordening (EG) n° 
2074/2005). 
 

1. Wanneer de officiële dierenarts een voor de gezondheid van mens of dier schadelijke 
ziekte of aandoening dan wel inbreuken op het dierenwelzijn vaststelt, stelt hij de 
exploitant van het slachthuis hiervan in kennis. Wanneer de geslachte dieren zijn 
gefokt in een bedrijf gevestigd op Spaans grondgebied, moet de officiële dierenarts 
de relevante keuringsresultaten meedelen aan het betrokken bedrijf en, mits 
administratieve medewerking van de exploitant van het slachthuis, in alle relevante 
databanken opslaan. Hiertoe zal het modeldocument van bijlage I van Verordening 
(EG) n° 2074/2005 worden gebruikt of een ander document waarop ten minste de 
informatie van het voornoemde document voorkomt. 
Bovendien moet de naam van de ziekte zoals deze voorkomt in de Gezondheidscode 
voor landdieren van de Wereldorganisatie voor diergezondheid, worden gebruikt. 

2. Als het probleem zich voordeed bij de primaire productie, informeert de officiële 
dierenarts, met de administratieve medewerking van de exploitant van het slachthuis, 
zo vlug mogelijk: 
a) de dierenarts van het bedrijf van herkomst, 
b) de exploitant die verantwoordelijk is voor dit bedrijf,  
c) de bevoegde overheid die, indien nodig, toezicht houdt op dit bedrijf. 

3. Indien de dieren op een bedrijf in een andere Lidstaat zijn opgefokt, moet de 
bevoegde overheid handelen volgens de voorschriften van Verordening (EG) n° 
2074/2005. 

 
Artikel 10. Inbreuken en sancties. 
 
Indien niet aan de bepalingen van het huidig koninklijk besluit wordt voldaan, zal de regeling 
voor inbreuken en sancties worden toegepast, ingesteld bij Ley 14/1986, van 25 april 
General de Sanidad (algemene wet betreffende gezondheid) en bij Ley 8/2003, van 24 april 
de Sanidad Animal (Algemene wet betreffende diergezondheid) en andere voorschriften die 
hieruit voortvloeien. 
 



Bijkomende bepaling.  Toereikendheidsregels voor de verstrekking van de informatie over de 
voedselketen. 
 

1. In afwijking van de derde slotbepaling, wanneer er informatie over de voedselketen 
bestaat die kan leiden tot een ernstige ontwrichting van de werkzaamheden van het 
slachthuis, moet deze informatie onverwijld aan de verantwoordelijke van het 
slachthuis en voor de aankomst van de dieren worden medegedeeld. 

2. De termijn van 24u voor het verstrekken van de informatie over de voedselketen, 
voorzien in artikel 3.3, wordt vereist bij de toepassing van deze bepaling, wanneer de 
doelstellingen van Verordening (EG) n° 853/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april van 2004 in gevaar worden gebracht, evenals wanneer dieren 
afkomstig zijn van bedrijven waar één van de volgende omstandigheden worden 
vastgesteld: 
a) bedrijven die verdacht worden positieve resultaten op te leveren, gedurende het 

afgelopen jaar, bij analyses van residuen in het kader van het Real decreto 
1749/1998 (koninklijk besluit) van 31 juli houdende vaststelling van de 
controlemiddelen voor bepaalde stoffen en residuen in levende dieren en 
afgeleide producten daarvan 

b) bedrijven waarvan dieren of productiemiddelen zijn geblokkeerd als gevolg van 
gerechtelijke acties in het kader van de volksgezondheid of voedselveiligheid, en 
waarvan het verzenden van de dieren voor slachting naar het slachthuis is 
toegelaten. 

c) andere dieren dan lagomorfen die een diergeneeskundige behandeling hebben 
ondergaan binnen de afgelopen 30 dagen voor de verzending naar het slachthuis 

d) in het kader van de nationale programma’s voor de controle en uitroeiing van 
dierziekten: positieve, verdachte en aan een noodslachting onderworpen dieren 

e) bedrijven waarvan de volledige of gedeeltelijke inbeslagname oploopt tot 50% van 
de geslachte dieren op eenzelfde dag. Dit moet eveneens overeenkomstig 
artikel 9 worden medegedeeld. Hierbij wordt de informatie over de voedselketen 
24u op voorhand medegedeeld en dit gedurende 1 maand vanaf de datum van de 
inbeslagname. 

 
Intrekking.  Intrekking regelgeving. 
 
Alle bepalingen van gelijke of lagere rang die in strijd zijn met het huidige koninklijk besluit 
worden ingetrokken, en, in het bijzonder artikel 10.1 en bijlage XI van het Real decreto 
3454/2000 (koninklijk besluit) van 22 december houdende instelling en regulering van het 
gecoördineerd programma voor toezicht en controle van overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën bij dieren, met een laatste uitgave via Orden PRE/2893/2007, en tot 
wijziging van de bijlage XI van het Real decreto 3454/2000 (koninklijk besluit) van 22 
december houdende vaststelling en regeling van het gecoördineerd programma voor toezicht 
en controle van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren. 
 
Eerste slotbepaling.  Bevoegdheid van tite.l 
 
Dit koninklijk besluit, dat rekening houdt met de basisnormen, wordt opgelegd op grond van 
artikel 149.1.16.a van de Spaanse Grondwet, houdende toekenning aan de Staat van de 
exclusieve bevoegdheid over de grondslag en de algemene coördinatie inzake gezondheid. 
 
Tweede slotbepaling.  Machtiging tot ontwikkeling en wijziging. 
 
De ministers van Gezondheid en Consumentenzaken, en van Leefmilieu, Landelijk en 
Marien Milieu zijn gemachtigd om, via een ministeriële beschikking, en inzake hun 
bevoegdheden, de inhoud van de bijlagen te wijzigen in het kader van de overeenstemming 
met de communautaire regelgeving. 



 
Derde slotbepaling.  Inwerkingtreding. 
 
Het huidige koninklijk besluit treedt in werking op de dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het “Officieel Staatsblad”. In afwijking van en behoudens hetgeen is 
vastgesteld in de bijkomende bepaling: 
 

1. in de sector van de lagomorfen en gekweekt wild zijn de voorschriften inzake de 
informatie over de voedselketen niet verplicht tot 30 december 2009. 

2. de termijn van 24u, vastgesteld in lid 3 van artikel 3, is van toepassing vanaf 1 januari 
2010. 

 
 
Gedaan te Madrid, op 20 maart 2009. 
 
 
         JUAN CARLOS R. 
 



 
Bijlage I 

 
Minimale informatie waarover exploitanten van veehouderijen die dieren fokken voor 

slachting, moeten beschikken met het oog op het verstrekken van de informatie over de 
voedselketen 

 
a) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of andere behandelingen die de 

dieren hebben ondergaan, samen met de benaming of bestanddelen, toegediende 
dosis, data van toediening en de wachttijden 

b) aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van de producten van dierlijke oorsprong 
in het gedrang kunnen brengen, met vermelding van de datum waarop de ziekte is 
vastgesteld of gediagnosticeerd, het aantal getroffen dieren, toegepaste maatregelen, 
en de datum waarop de ziekte is verdwenen 

c) de resultaten van de analyses van de officieel genomen monsters en andere voor het 
diagnosticeren genomen monsters die van belang zijn voor de volksgezondheid 

d) relevante verslagen over controles uitgevoerd op dieren of producten van dierlijke 
oorsprong en in het bijzonder resultaten van analyses van officieel genomen 
monsters in het kader van de programma’s voor de bewaking en bestrijding van 
residuen en de resultaten van de keuring in het slachthuis van dieren van dit bedrijf 
die voor slachting in het slachthuis worden aangevoerd. 

 
 

Bijlage II 
 
 
Minimale gebieden/velden inzake de informatie over de voedselketen 
 

A. Administratieve gegevens 
B. Gegevens van de zending 
C. Informatie over de verzonden dieren 
D. Informatie over het bedrijf van herkomst 

 
A. Administratieve gegevens 

 
1. Naam van het bedrijf, inrichting en de verantwoordelijke van de zending 
2. Correct ingevulde verzendingsdocumenten 
3. Tijdstip en plaats waar de dieren hebben verbleven gedurende de afgelopen 30 

dagen, 21 dagen in geval van pluimvee. Indien nodig, zullen gegevens worden 
ingewonnen bij de vorige eigenaar of houder van de dieren. 

 
B. Gegevens van de zending 

 
1. Diersoort, aantal dieren (voluit geschreven) en de leeftijd (leeftijdsgroep) 
2. Individuele of gemeenschappelijke identificatie (identificatie van de partij) van de 

dieren; in dit geval, merken en tatoeëringen. 
 

C. Informatie over de verzonden dieren 
 

1. Of de dieren al dan niet aan een keuring door een dierenarts zijn onderworpen in de 
48u voorafgaand aan het verstrekken van de documentatie. Wanneer dit is gebeurd 
en afwijkingen m.b.t. de gezondheid van het dier zijn vastgesteld, moeten de 
symptomen worden vermeld. 

2. Dieren onderworpen aan behandelingen in de afgelopen 30 dagen, met toelichting 
over de behandelingen. 



 
D. Informatie over het bedrijf van herkomst 

 
1. Beoordeling of sanitair statuut van het bedrijf en, indien relevant, de beoordeling of 

sanitair statuut van het gebied of de provincie. 
2. Aanwezigheid van onregelmatigheden inzake het sanitair statuut van de andere 

dieren van het bedrijf in de afgelopen 48u en in voorkomend geval de symptomen 
vermelden. 

3. Diagnoses door een dierenarts, in de 12 maanden voorafgaand aan de verzending, 
van ziekten die de onschadelijkheid van het vlees zouden kunnen aantasten en 
waarvan , in voorkomend geval, verslag wordt uitgebracht. 

4. Analyseresultaten van de monsters, in de afgelopen 6 maanden, in het kader van het 
toezicht en de controle op zoönoses. 

5. Monsters genomen van dieren, in de afgelopen 6 maanden, voor de analyse van 
residuen, met toelichting over de onderzochte chemische stoffen en de resultaten bij 
positieve gevallen. 

6. Informatie, in geval van melding uit een slachthuis, over vaststellingen met betrekking 
tot de gezondheid van de andere dieren van het bedrijf in de afgelopen twee jaar. 

7. In voorkomend geval, de bijkomende middelen van artikel 7.4. 
8. Informeren over de programma’s voor toezicht en bewaking van ziekten die van 

toepassing zijn in het bedrijf. 
9. Naam en adres van de privédierenarts van het bedrijf. 
10. Of men wordt geconfronteerd met een van de gevallen vermeld in artikel 3.4 waarbij 

de informatie over de voedselketen de dieren tijdens het vervoer naar het slachthuis 
mag vergezellen. 
Deze informatie moet vergezeld worden van een verklaring van overeenstemming, 
ondertekend door de eigenaar van het bedrijf van herkomst en met vermelding van 
de voorziene datum waarop de dieren het bedrijf zouden verlaten. 
Bij ontvangst in het slachthuis zal deze verklaring, in geval van overeenstemming, 
worden ondertekend door de eigenaar van het slachthuis van bestemming met 
vermelding van de datum waarop de dieren zijn ontvangen. 

 
 
 


