
Info:  
Conventie betreffende verzending van gehele rundkoppen uit het Groot-
Hertogdom Luxemburg naar uitsnijderijen in België 
 
Tussen België (FAVV) en het Groot-Hertogdom Luxemburg is een Conventie 
gesloten op grond van Bijlage XI, deel A, punt 13, eerste lid, van Verordening (EG) 
nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en 
uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 
 
Vanaf 1 mei 2007 wordt het aldus mogelijk om uit Luxemburgse slachthuizen, gehele 
koppen van runderen van meer dan 12 maand te ontvangen in de uitsnijderijen in 
België die speciaal zijn erkend voor de uitbening van dergelijke koppen. Uiteraard 
dienen daarbij de regels die zijn opgelegd door de verordening zelf, inzonderheid in 
punt 10, c, van de reeds vermelde bijlage, strikt nageleefd: 
— de koppen worden tijdens de opslag en het vervoer naar de speciaal erkende uitsnijderij aan een rek 
gehangen; 
— voordat de koppen van de transportband of de haken aan de rekken worden gehangen, worden de 
inschotopening in het voorhoofd en het achterhoofdsgat deugdelijk afgesloten met een ondoordringbare, 
duurzame stop. Wanneer de hersenstam voor laboratoriumtests op BSE wordt bemonsterd, wordt het 
achterhoofdsgat onmiddellijk na de bemonstering afgesloten; 
— koppen die niet deugdelijk overeenkomstig het tweede streepje zijn afgesloten, waarvan de ogen 
onmiddellijk vóór het slachten of daarna beschadigd of verloren gegaan zijn of die anderszins zodanig 
beschadigd zijn dat de kop met weefsel van het centrale zenuwstelsel verontreinigd kan zijn, mogen niet naar 
de speciaal erkende uitsnijderijen worden vervoerd; 
 
Bijkomend zijn volgende voorwaarden via de Conventie opgelegd: 

- alleen koppen afkomstig uit slachthuizen vermeld in bijlage I van de 
Conventie komen in aanmerking; 

- de koppen moeten uiteraard geschikt zijn bevonden voor menselijke 
consumptie, ten bewijze waarvan ze bekleed moeten zijn met een 
gezondheidsmerk naar het model van de Verordening (EG) nr. 854/2004; 

- uitgesloten zijn evenwel koppen waarvan het kaakvlees reeds is weggesneden, 
koppen van runderen waarbij cysticercose is vastgesteld, koppen van runderen 
die een noodslachting buiten het slachthuis hebben ondergaan; 

- elke zending dient vergezeld van een begeleidend document overeenkomstig 
het model van bijlage II bij de Conventie; het document dient uiteraard de 
nodige gegevens te vermelden en ondertekend te zijn door de verzender; 

- alleen de uitsnijderijen in België die speciaal zijn erkend voor de uitbening 
van dergelijke koppen komen in aanmerking (bijlage III bij de Conventie).  

 
De exploitant van de ontvangende uitsnijderij draagt er zorg voor vast te stellen dat de 
voorwaarden zijn vervuld en zonodig de officiële dierenarts van zijn inrichting te 
informeren over non-conformiteiten. 
 
Er zijn tussen de bevoegde diensten van beide landen verder afspraken gemaakt over 
de wijze waarop inbreuken worden gesanctionneerd. Deze kunnen aanleiding geven 
tot het schrappen van individuele inrichtingen van de beide lijsten of zelfs tot het 
geheel opschorten of opzeggen van de Conventie. 
Aanpassingen zijn eveneens mogelijk indien wijzigingen aan de Verordening (EG) nr. 
999/2001 dit noodzaken. 
Wijzigingen aan de beide lijsten zullen via de website bekend gemaakt worden 
evenals per brief aan de exploitanten van de belanghebbende inrichtingen. 
 


