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1. Doel
In deze omzendbrief zijn de voorschriften opgenomen betreffende het in bewaring nemen van huiden
in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest.
Deze omzendbrief heft de omzendbrief op van 04/01/2005 met als referentie
PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866.

2. Toepassingsgebied
Deze omzendbrief is van toepassing op de productie-inrichtingen waar “huiden onder BSE-toezicht”
worden overgedragen aan een erkende ophaler van categorie 3-materiaal.
Deze omzendbrief is niet van toepassing op:
1. 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. runderhuiden van de categorieën 1 en 2 die ter plekke in de productie-inrichting moeten worden
overgedragen aan een ophaler die erkend is voor het ophalen van materiaal van deze
categorieën.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

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.
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Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002.
Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening
(EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschr
iften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en
afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde
monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die
richtlijn.
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen,
toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen.

4. Definities en afkortingen
BSE: boviene spongiforme encefalopathie
Categorie 1-runderhuid: de huid afkomstig van een rund dat:
-

vermoedelijk besmet was met BSE of waarvoor de aanwezigheid van BSE officieel werd
bevestigd;
werd geslacht in het kader van BSE-uitroeiingsmaatregelen;
het voorwerp heeft uitgemaakt van een illegale behandeling;
residuen bevat van voor het milieu gevaarlijke contaminanten en andere stoffen als die
residuen voorkomen in concentraties die groter zijn dan de niveaus die zijn toegestaan door
de Europese wetgeving, of bij gebrek daaraan, door de nationale wetgeving.

Categorie 2-runderhuid: de huid die:
-

residuen bevat van toegelaten stoffen of contaminanten die de toegelaten niveaus
overschrijden;
niet bestemd is voor menselijke consumptie, en behorend tot een andere categorie dan
categorie 1 of 3.

Categorie 3-runderhuid: de huid afkomstig van een rund dat:
-

-

-

werd gedood nadat het overeenkomstig de Europese wetgeving geschikt
werd bevonden om voor menselijke consumptie te worden geslacht, maar dat
om commerciële redenen evenwel niet bestemd is voor menselijke consumptie;
in het slachthuis werd gedood nadat het in aansluiting op een ante-mortemonderzoek
geschikt werd bevonden voor menselijke consumptie, maar overeenkomstig de Europese
wetgeving ongeschikt werd bevonden voor menselijke consumptie, maar geen enkel
symptoom vertoonde van op mens of dier overdraagbare ziekten;
met negatief resultaat werd onderworpen aan een test ter opsporing van BSE
overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1 van Verordening (EG) nr. 999/2001.

Verzamelcentrum: intermediair categorie 3-bedrijf of opslagplaats van een technisch bedrijf waar
“huiden onder BSE-toezicht” worden gepekeld of gekoeld en opgeslagen.
2/4

3

5. Tijdelijke opslag van huiden
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 bijlage III, hoofdstuk A, paragraaf I, punt 6.3, het volgende:
“alle delen van het kadaver van een op BSE getest dier, met inbegrip van de huid, worden onder
officieel toezicht bewaard totdat met de snelle test een negatief resultaat is verkregen, tenzij zij
overeenkomstig artikel 12, onder a) of b), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 worden verwijderd, of
tenzij de vetten ervan overeenkomstig Verordening (EU) nr. 142/2011 worden verwerkt en worden
gebruikt overeenkomstig artikel 12, onder e), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 of voor de
vervaardiging van afgeleide producten zoals bedoeld in artikel 36 van die verordening.”
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 delen van het kadaver van het geteste dier, met inbegrip van de huid, mogen de
inrichting niet verlaten vooraleer het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest bekend is. In
afwachting van hun levering aan een technisch bedrijf (leerlooierij of een andere bedrijf), mag de
tijdelijke opslag van “huiden onder BSE-toezicht” dus niet plaatsvinden buiten het slachthuis of het
categorie 1-verwerkingsbedrijf waar ze zijn geproduceerd.

5.1. Verwijdering van huiden van runderen waarvoor het resultaat van de
snelle BSE-diagnosetest ongunstig is en vrijgeven van huiden van
runderen met een gunstige snelle BSE-diagnosetest.
Wanneer het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest ongunstig is voor een rund dat aan deze test
werd onderworpen en na nazicht van de identificatiegegevens, legt de officiële dierenarts op dat de huid
in kwestie wordt gedenatureerd door middel van een oplossing van methyleenblauw van 0,5%, ter
plaatse wordt opgeslagen in een aparte opslagplaats en overgedragen aan een ophaler die erkend is
voor categorie 1-materiaal overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21
oktober 2009 om te worden vernietigd.
Hetzelfde geldt voor de huiden die toebehoren aan de dieren die eveneens als risico zijn geïdentificeerd
volgens het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de aanwezigheid van een BSE (verordening
999/2001, art. 13).
Als een huid die moet worden vernietigd, niet geïdentificeerd kan worden, wordt de kleinst
mogelijke partij waarvan de betrokken huid met zekerheid deel uitmaakt, gedenatureerd en
overgedragen aan een erkende ophaler om te worden vernietigd.
Het handelsdocument voor de traceerbaarheid vermeldt de identificatienummers van de
betrokken huiden. Een kopie wordt bewaard in het verzendregister voor dierlijke bijproducten
van het slachthuis en moet worden getoond telkens wanneer de officiële dierenarts daarom verzoekt.
De officiële dierenarts geeft de huiden vrij van de runderen waarvan het resultaat voor de snelle BSEdiagnosetest gunstig is.
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