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Protocol tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen 
en 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
met betrekking tot de overbrenging van hele runderkoppen tussen 

Nederland en België 
 
 
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen; 
 
Gelet op de 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, bijlage V, punt 10.1; 
 
Overwegende dat Nederland en België een protocol wensen af te sluiten dat de 
overbrenging van hele runderkoppen, op basis van de Verordening (EG) nr. 999/2001, van 
een inrichting gevestigd in een van de contracterende staten naar de andere contracterende 
staat, toelaat; 
 
zijn het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, hierna het FAVV 
genoemd, dat zijn zetel heeft in de Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel en vertegenwoordigd 
wordt door zijn Gedelegeerd bestuurder Herman DIRICKS,  
 
en  
 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, hierna de NVWA genoemd, gelegen in de 
Catharijnesingel 59, 3511 GG te Utrecht, die vertegenwoordigd wordt door de Inspecteur-
generaal Harry PAUL, 
 
 
het volgende overeengekomen:  
 
Hoofdstuk 1 – Algemene doelstellingen, toepassingsgebied en definities  
 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit protocol, wordt verstaan onder: 
 
1° Contracterende autoriteit: het FAVV en de NVWA; 
 
2° Inrichting: een  uitsnijderij erkend voor het verzamelen van kopvlees in het kader van het 
huidige  protocol; 
 
3° Contracterende staat: België en Nederland; 
 
4° Verordening (EG) nr. 999/2001: 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 
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encefalopathieën; 
 
5° Koppen: koppen van runderen ouder dan twaalf maanden. 
 
Artikel 2. Het huidige protocol is gesloten op basis van de Verordening (EG) nr. 999/2001, 
Bijlage V, punt 10.1 en heeft als doel de mogelijkheid te creëren om koppen vanuit een 
inrichting gevestigd in een van de contracterende staten naar een andere inrichting 
gevestigd in de andere contracterende staat te verzenden om daar te worden uitgebeend. 
 
De contracterende autoriteiten nemen in het kader van hun respectievelijke competenties de 
nodige maatregelen om de vastgelegde doelstellingen te behalen; ze garanderen dat de 
taken worden uitgevoerd overeenkomstig de vereiste normen.  
 
Artikel 3. Het huidige protocol doet geen afbreuk aan de geldende Europese of nationale 
regelgeving, in het bijzonder de relevante bepalingen van de Verordening (EG) nr. 999/2001, 
Bijlage V en in het bijzonder de bepalingen die zijn opgenomen in punt 9, a), b), c) en d):  
 
De Lidstaten mogen besluiten het verzamelen van kopvlees van runderen (van meer dan 12 
maanden) in speciaal daarvoor erkende uitsnijderijen toe te staan, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:  

a) de voor vervoer naar de uitsnijderij bestemde koppen worden tijdens de opslag en 
het vervoer van het slachthuis naar de speciaal erkende uitsnijderij aan een rek 
gehangen;  

b) 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; 

c) koppen die niet deugdelijk zijn afgesloten zoals bepaald onder b), waarvan de ogen 
onmiddellijk vóór het slachten of daarna beschadigd of verloren gegaan zijn of die 
anderszins zodanig beschadigd zijn dat het kopvlees met weefsel van het centrale 
zenuwstelsel verontreinigd kan zijn, mogen niet naar de speciaal erkende 
uitsnijderijen worden vervoerd; 

d) er is een bemonsteringsplan voor het slachthuis, voor het aantonen van weefsel van 
het centrale zenuwstelsel met behulp van een geschikte laboratoriumtest om na te 
gaan of de maatregelen ter beperking van verontreiniging naar behoren zijn 
uitgevoerd. 
 

 
Artikel 4. De specifieke bijkomende voorwaarden zijn de volgende: 
 

- enkel de inrichtingen vermeld in Bijlage I zijn toegelaten als inrichtingen van 
verzending van koppen in het kader van het huidige protocol; 

- enkel koppen die naar aanleiding van de keuring geschikt werden verklaard voor 
menselijke consumptie komen in aanmerking voor verzending vanuit een inrichting 
gevestigd in een van de contracterende Staten naar een inrichting gevestigd in de 
andere contracterende Staat; 

- koppen waarvan het vlees van de kaken werd verzameld in het slachthuis, 
runderkoppen waarin een vorm van cysticercose werd vastgesteld en koppen van 
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runderen die een noodslachting buiten het slachthuis hebben ondergaan, mogen 
niet in het handelsverkeer gebracht worden tussen contracterende Staten; 

- bij iedere zending van een partij koppen zal een begeleidend document toegevoegd 
worden volgens het model dat is opgenomen in Bijlage III; iedere kop moet ook een 
duidelijk leesbare identificatie dragen dat duidelijk zichtbaar is, waardoor 
terugtracering naar het slachthuis mogelijk is;  

- enkel de inrichtingen vermeld in Bijlage II, zijn toegelaten als inrichtingen van 
bestemming van koppen in het kader van het huidige protocol.  

 
 
Hoofdstuk II – Uitvoering van de taken 
 
Artikel 5. Specifieke verplichtingen van de contracterende autoriteiten: 
 

- de betrokken inrichtingen op de hoogte brengen van de verplichting om 
voorwaarden na te leven die in het huidige  protocol voorzien zijn en voor de 
naleving van deze voorwaarden zorgen; 

- op de hoogte brengen van de non-conformiteiten die werden vastgesteld op de 
koppen of tijdens het vervoer ervan;  

- minstens één keer per jaar een inspectie uitvoeren in de inrichtingen om na te gaan 
of de voorwaarden die worden vermeld in het protocol goed worden nageleefd, 
d.w.z. de naleving van zowel de regels die vervat zijn in Bijlage V van de 
Verordening (EG) nr. 999/2001 als van de bijkomende specifieke voorwaarden die 
vermeld worden in het huidige protocol; 

- onverwijld iedere ernstige non-conformiteit die tijdens de officiële controles werd 
vastgesteld in de betrokken inrichtingen overeenkomstig punt 11 van Bijlage V van 
de Verordening (EG) nr. 999/2001 melden en op eigen initiatief de verzending van 
de koppen vanuit de inrichting opschorten;  

- gevolg geven aan ieder verzoek tot de opschorting van de verzending van 
runderkoppen uit een betrokken inrichting; in dat geval mag deze gedurende een 
periode van minstens 6 maanden geen koppen meer verzenden en de opschorting 
neemt aanvang 5 werkdagen na de bekendmaking van de aanvraag; 

- informeren van iedere beslissing tot het toevoegen van een inrichting aan Bijlagen I 
en II, het toevoegen is effectief 15 dagen na de overdracht van informatie;  

- in geval van annulatie of van niet-toepassing naar aanleiding van de toepassing  van 
artikel 9 en in geval van verbreking zoals die voorzien is in artikel 10, welk van beide 
partijen dan ook de verbreking van het protocol vraagt, de betrokken inrichtingen 
daarvan op de hoogte brengen. 

 
 
Artikel 6. Het huidige protocol brengt geen enkele financiële verplichting met zich mee. 
 
 
Hoofdstuk III – Opvolging  en publicatie 
 
Artikel 7. Het huidige protocol alsook de bijlagen worden gepubliceerd op de website van de 
contracterende autoriteiten die waken over het actualiseren van de documenten.  
 
Artikel 8. Het huidige protocol zal worden herzien of geannuleerd of zal niet worden 
toegepast indien wijzigingen in de Europese reglementering dit vereisen.  
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Artikel 9. Het huidige protocol is afgesloten voor een onbepaalde duur, onder voorbehoud 
van de bepalingen van artikel 9. De twee partijen houden zich het recht voor om eenzijdig 
het protocol te beëindigen mits dit gemeld wordt aan de andere partij. De verbreking van het 
contract begint 3 maanden na de melding ervan.  
 
Artikel 10. Het huidige protocol treedt in werking op 01/04/2016. 
 
 
 
Opgemaakt te Brussel,   
 
 
Op 24/03/2016 in tweevoud.  
 
 
Voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,  
 
De Gedelegeerd bestuurder, 
 
Herman DIRICKS (get.) 
                                                         
 
 
 
 

(handtekening) 
 
 
Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  
 
De Inspecteur-generaal, 
 
Harry PAUL (get.) 
 
 
 
 
 
                                                          (handtekening)  
 
 
Bijlage I: Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van verzending van koppen 
in het kader van het protocol tussen België en Nederland 
 
Bijlage II: Lijst van inrichtingen bevoegd als inrichtingen van bestemming van koppen 
in het kader van het protocol tussen België en Nederland 
 
Bijlage III: Begeleidend document    
 


