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1. Doel
Deze omzendbrief heeft als doel de exploitanten van runderslachthuizen te informeren over de
aanpak m.b.t. het voor humane consumptie ongeschikt verklaren van rundernieren.

2. Toepassingsgebied
Slachten van runderen.

3. Referenties
3.1.

Wetgeving

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de
maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen.
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 dierlijke bijproducten).
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende
officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de
levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU)
nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en
de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking
van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en
97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles)
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Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering
van de keuring der hier te lande geslachte dieren.
Koninklijk besluit van 28 juni 2011 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van
diervoeders.

3.2.

Andere

Advies 2005-1 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV: verontreiniging van de voedselketen
door zware metalen in de nabijheid van de bedrijfssites van Umicore. Te raadplegen op de FAVVwebsite via deze link.
Umicore zone: de gemeenten (of delen daarvan) vermeld in bijlage I.

4. Definities en afkortingen
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

5. Afkeuring van rundernieren
Omwille van het risico op overschrijding van de cadmiumnorm, worden de nieren afkomstig van
sommige runderen ongeschikt verklaard voor humane consumptie. Deze uitsluiting voor de humane
consumptie is gebaseerd op de resultaten van een monitoringprogramma op de aanwezigheid van
cadmium in nieren. Zijn ongeschikt verklaard voor humane consumptie, de nieren van:
1. runderen die ouder zijn dan 12 maanden én ooit verbleven hebben in één van de 39
gemeentes uit de Umicore-zone, en
2. runderen die ouder zijn dan 36 maanden, ook als ze nooit verbleven hebben in één van de
gemeentes uit de Umicore-zone.

In Sanitel/Beltrace is voor de slachthuisexploitant en voor de officiële dierenartsen belast met de
keuring zichtbaar wanneer aan één van de bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan (zie bijlage II).
Overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009, artikel 10, b, i kunnen de nieren van de runderen uit
de bovenvermelde categorieën beschouwd worden als categorie 3-materiaal. Dit materiaal kan bv.
aangewend worden voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren op voorwaarde dat de
cadmiumnorm, die geldt voor de nieren (voedermiddel van dierlijke oorsprong) en het volledig
diervoeder voor gezelschapsdieren, niet wordt overschreden (voor beide: 2 mg cadmium/kg voor
diervoeder met een vochtgehalte van 12%1).

6. Bijlagen
Bijlage I: lijst van de gemeentes uit de Umicore-zone.
Bijlage II: Sanitel/Beltrace.

1

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding:
bijlage I, afdeling I, punt 2.
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7. Overzicht van de revisies

Versie
1.0
2.0
3.0
4.0

Overzicht van de revisies van de omzendbrief
Van toepassing vanaf
Reden en omvang van de revisie
21.02.2006
Originele versie
01.10.2014
Resultaten monitoringprogramma op de
aanwezigheid van cadmium in rundernieren
01.02.2015
Nieuwe bijlage (bijlage II)
publicatiedatum
Revisie van de wettelijke bepalingen en update.
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