HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied.
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder vervoermiddelen : voor
belading bestemde gedeelten van voertuigen en aanhangwagens, van spoorvoertuigen en van
luchtvaartuigen, alsmede scheepsruimen of containers voor het vervoer over land, over water of
door de lucht;
Bovendien zijn de definities vervat in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en
de vleeshandel en de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis,
gevogelte, konijnen en wild en in de besluiten genomen krachtens deze wetten eveneens van
toepassing voor dit besluit.
§ 2. Dit besluit is van toepassing gedurende de gehele tijdspanne dat het vers vlees, de
vleesprodukten, bijproducten van dierlijke oorsprong en de vleesbereidingen zich in de
vervoermiddelen bevinden.
§ 3. Dit besluit is van toepassing op het vervoer voor handels- of beroepsdoeleinden van vlees van
slachtdieren, van gevogelte, van konijnen en van wild.
§ 4. Dit besluit is niet van toepassing op het vervoer van vers vlees, vleesprodukten, bijproducten
van dierlijke oorsprong en vleesbereidingen, in transit op het Belgisch grondgebied naar een land dat
geen lid is van de EG, voor zover het vervoermiddel verzegeld is en er geen overlading gebeurt, tenzij
in een douanekantoor of in een inrichting onder douaneregime.
§ 5. Dit besluit is niet van toepassing op het vervoer van vlees bekleed met het keurmerk waaruit
blijkt dat het bestemd moet zijn voor de exclusieve behoeften van het gezin van de eigenaar van het
slachtdier. Evenwel mag dit vlees slechts worden vervoerd van het slachthuis naar de woning van de
eigenaar.
Dit besluit is evenmin van toepassing in de gevallen van vervoer van niet met een keurmerk beklede
karkassen van schapen of geiten en hun slachtafval bekomen door een particuliere slachting in een
door de Minister van Landbouw op grond van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren erkende inrichting met het oog op het uitvoeren van
slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst. Evenwel dient dit vervoer vergezeld te
gaan van het bewijs van de slachtingsaangifte.
§ 6. Dit besluit is niet van toepassing op het vervoer door de exploitant van een verkooppunt
bedoeld in artikel 1, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de
detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
HOOFDSTUK II. - De vervoermiddelen.
Art. 2. Vervoermiddelen die worden gebruikt voor het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en
vleesbereidingen dienen aan de volgende vereisten te voldoen :
1° onverminderd de bepalingen betreffende voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te
worden gebracht met voedingsmiddelen, moeten de binnenwanden en alle andere delen, daaronder
begrepen de gebruikte recipiënten en dragers, die met vers vlees, vleesprodukten en
vleesbereidingen in aanraking kunnen komen, onbeschadigd zijn en uit corrosiebestendig materiaal
bestaan en mogen zij de organoleptische eigenschappen van het vers vlees, de vleesprodukten en de
vleesbereidingen niet kunnen aantasten, noch deze verontreinigen, noch deze voor de gezondheid
van de mens schadelijk maken. Ze moeten glad zijn en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten.
Het gebruik van hout is verboden, tenzij voor laadborden uitsluitend gebruikt voor het vervoer van

vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen in eindverpakking of in gesloten recipiënten.
2° ze moeten uitgerust zijn met isolerende wanden en een koelinstallatie, zoals een mechanische
compressiegroep, een absorptiemachine met of zonder gebruikmaking van eutectische platen, een
systeem voor injectie van inert koelgas, of enig ander soortgelijk toestel die het mogelijk maakt om
de inwendige temperaturen bepaald in artikel 5, § 1 bestendig te behouden. Deze installatie mag
geen kwalijke geur veroorzaken in het vervoermiddel.
3° ze moeten uitgerust zijn met een registreerthermometer teneinde de efficiëntie van de koeling te
kunnen nagaan. De temperatuur mag niet uitsluitend in de koudeluchtstroom worden gemeten.
4° ze moeten uitgerust zijn met doelmatige voorzieningen ter bescherming van het vers vlees, de
vleesprodukten en de vleesbereidingen tegen insekten, ongedierte en stof en ze moeten tijdens het
vervoer zodanig zijn afgedicht dat er geen vloeistoffen kunnen wegvloeien. Alleen gesloten
vervoermiddelen mogen worden gebruikt. Voor het vervoer van vetten en beenderen bestemd om te
smelten mag het dak vervangen worden door een behoorlijke bedekking.
5° de deuren moeten ondoordringbaar zijn. Ze moeten zijn uitgerust met een hermetisch
sluitingssysteem en met voorzieningen voor een gemakkelijke en efficiënte verzegeling.
6° voor het vervoer van gehele of halve karkassen of van halve karkassen die in ten hoogste drie
stukken zijn verdeeld of van kwartieren van slachtdieren, moeten ze voorzien zijn van een
ophanginstallatie uit corrosiebestendig materiaal, vastgemaakt op een zodanige hoogte dat het vlees
niet met de vloer in aanraking kan komen. Dit voorschrift geldt niet voor bevroren vlees dat van een
hygiënische eindverpakking is voorzien. Bij vervoer door de lucht is een ophanginstallatie evenwel
niet vereist op voorwaarde dat passende corrosiebestendige voorzieningen aanwezig zijn voor het
inladen, het vervoer en het lossen van het vlees.
De bepalingen onder 2° en 3° zijn niet van toepassing voor de vervoermiddelen uitsluitend gebruikt
voor het vervoer van waren die bij toepassing van artikel 5, §§ 1 en 2 bij omgevingstemperatuur
mogen worden vervoerd.
Art. 3. § 1. De vervoermiddelen mogen niet worden gebruikt voor doeleinden die naderhand een
hygiënisch vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen in de weg kunnen staan, en in
geen geval voor het vervoer van levende dieren, mest of afval, lijken, vlees dat ongeschikt is voor
menselijke consumptie, huiden, horens, hoeven, klauwen en haar.
§ 2. De vervoermiddelen, de recipiënten, de dragers en alle andere delen die in aanraking kunnen
komen met het vers vlees, de vleesprodukten en de vleesbereidingen dienen zorgvuldig te worden
onderhouden, gereinigd en ontsmet. De reiniging en de ontsmetting moeten gebeuren telkens
wanneer de vervoermiddelen verontreinigd of besmet zijn en minstens dagelijks bij he einde der
werkzaamheden. Zij mogen worden uitgesteld tot het einde van het vervoer, zo dit langer dan één
dag in beslag neemt. Tijdens de reiniging en ontsmetting mag zich geen lading in het vervoermiddel
bevinden.
Reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en soortgelijke middelen moeten zodanig worden
gebruikt dat ze achteraf generlei invloed hebben op het vers vlees, de vleesprodukten en de
vleesbereidingen, noch op de voorzieningen. Elke reiniging en ontsmetting moet gevolgd worden
door uitgebreid spoelen met drinkwater.
In de vervoermiddelen is het verboden te roken.
HOOFDSTUK III. - De waren.

Art. 4. §1. Vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen mogen slechts vervoerd worden wanneer
een keurmerk (of identificatiemerkteken) is aangebracht of, indien ze verpakt zijn, moet elke
verpakking een etiket of opdruk met een keurmerk (of identificatiemerkteken) dragen.
Karkassen en slachtafval van slachtdieren bekleed met het keurmerk voorbehouden voor te
bevriezen gortig vlees, mogen slechts worden vervoerd naar de daartoe erkende inrichting
aangeduid op het vervoerdocument bedoeld in artikel 7, § 7.
§2. Koppen en poten van slachtdieren mogen slechts vervoerd worden nadat ze volledig onthuid
zijn of gebroeid en volledig ontdaan zijn van haren en nadat de hoornen en hoeven of klauwen
verwijderd zijn. De oren van varkens mogen slechts vervoerd worden indien zij gebroeid en volledig
van haar ontdaan zijn.
Al dan niet met losgemaakte slachtafvallen mogen slechts vervoerd worden wanneer ze bovendien
volledig gereinigd zijn. Magen, darmen en blazen mogen slechts vervoerd worden als ze geledigd en
gespoeld zijn. Slachtafval die zich nog in geslacht gevogelte of geslachte konijnen bevindt waarvan
alleen het spijsverteringskanaal is weggenomen, mag geen bron van bezoedeling of besmetting zijn.
Art. 4bis. § 1. Gedode dieren, ook als ze geheel of gedeeltelijk zijn uitgeslacht overeenkomstig de
geldende reglementering maar die niet zijn gemerkt omdat ze geen of slechts een gedeeltelijke
keuring hebben ondergaan, mogen slechts worden vervoerd in de volgende gevallen en onder de
volgende voorwaarden :
1° op een vetmestingsbedrijf gedood gevogelte dat voor de produktie van foie gras wordt gebruikt
en dat binnen 24 uur na het doden naar een erkende inrichting wordt overgebracht voor verdere
bewerking, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van het gezondheidscertificaat bedoeld in het
koninklijk besluit van 21 september 1970 betreffende de keuring van en de handel in vlees van
gevogelte, artikel 20, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 september 1981;
2° op de plaats van oorsprong gedood gekweekt wild dat naar een erkende inrichting wordt
overgebracht voor verdere bewerking, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van een verklaring
inzake de gezondheid bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de keuring
van en de handel in vlees van gekweekt wild, artikelen 4, § 2, en 5bis, § 2;
3° op een bedrijf van oorsprong in kleine hoeveelheden geslacht gevogelte, konijnen of gekweekt
vederwild van een producent die ten hoogste 10.000 stuks van deze dieren per jaar kweekt en die
voor het rechtstreeks afstaan aan particulieren naar weekmarkten worden overgebracht, op
voorwaarde dat ze daarbij vergezeld zijn van het registratiedocument bedoeld in het koninklijk
besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de
slachthuizen en andere inrichtingen, artikel 5bis;
4° een bij noodslachting gedood slachtdier dat voor het uitslachten naar een daartoe erkend
slachthuis wordt overgebracht, op voorwaarde dat het daarbij vergezeld is van het vervoerdocument
bedoeld in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 24,
tweede lid.
Het gedode en uitgebloede dier moet onder bevredigende hygiënische omstandigheden en zo
spoedig mogelijk na het doden worden vervoerd. Wanneer het gedode dier niet binnen één uur naar
het slachthuis kan worden gebracht, moet het worden vervoerd in een vervoermiddel waarin een
temperatuur heerst tussen 0 °C en 4 °C;
5° vrij wild dat wordt vervoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2, of van artikel 16, 1°
of 2° van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in
vlees van vrij wild.

§ 2. Hij die de gedode dieren vervoert of hij die ze te koop aanbiedt in het geval bedoeld in § 1, 3°,
dient de nodige documenten op iedere vordering te vertonen.
In de gevallen bedoeld in § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, voor zover in dit laatste geval een document verplicht
is, dient hij de documenten in de inrichting van bestemming bij de slachtingsaangifte af te leveren.
HOOFDSTUK IV. - Het vervoer.
Art. 5. § 1. Het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen moet zodanig
geschieden dat de volgende maximale inwendige temperaturen steeds geëerbiedigd worden :
1° voor gekoeld vers vlees van slachtdieren, gekweekt tweehoevig wild en grof vrij wild 7 °C;
2° voor gekoeld vers slachtafval van slachtdieren, gekweekt tweehoevig wild en grof vrij wild 3 °C;
3° voor gekoeld vers vlees van gevogelte, konijnen, gekweekt vederwild en klein vrij wild 4 °C;
4° voor bevroren vlees - 12 °C;
5° voor diepgevroren vlees - 18 °C;
6° voor vleesprodukten 7 °C; tenzij
- de producent op de verpakking een lagere temperatuur voor de bewaring heeft aangegeven, in
welk geval deze temperatuur geldt;
- het gaat om gedroogde produkten;
- het gaat om vleesconserven in hermetisch gesloten recipiënten die bij omgevingstemperatuur
langer dan achttien maanden houdbaar zijn in microbiologische zin;
In beide laatste gevallen wordt de omgevingstemperatuur aanvaard;
7° voor gehakt en vleesbereidingen :
a) wanneer niet verpakt in eenheden direct leverbaar aan de verbruiker - 12 °C;
b) wanneer verpakt in eenheden direct leverbaar aan de verbruiker :
- onder gekoelde vorm 2 °C;
- onder diepgevroren vorm - 18 °C.
§ 1bis. Bij het vervoer van vers vlees van varkens van een slachthuis naar een uitsnijderij in de
onmiddellijke nabijheid van het slachthuis, kan afgeweken worden van de maximale inwendige
temperatuur bedoeld in § 1 voor zover het slachthuis van verzending en de uitsnijderij van
bestemming elk beschikken over een toelating verleend door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen en dit vervoer niet meer dan 2 uur in beslag neemt.
§ 1erter. (...)
§ 1erquater. (...)
§ 1erquinquies. (...)
§ 1sexies. De exploitant van het slachthuis dient een kopie van de toelating duidelijk zichtbaar op te
hangen in het lokaal voor de verzending van het vlees.
§ 2. Vetweefsels of beenderen bestemd voor de vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten
moeten bij een maximale inwendige temperatuur van 7 °C; worden vervoerd. Ongekoeld vervoer van
dergelijke grondstoffen die nog niet volledig zijn gekoeld, naar inrichtingen die ze smelten, is
toegelaten voor zover ze uiterlijk twaalf uur na de dag van verkrijgen worden gesmolten.
Niet-gezouten of niet-gedroogde magen, darmen en blazen moeten bij een maximale inwendige
temperatuur van 3 °C; worden vervoerd. Ongekoeld vervoer van dergelijke grondstoffen die nog niet
volledig zijn gekoeld, naar inrichtingen die ze behandelen, is toegelaten voor zover het vervoer
dezelfde dag gebeurt als de slachting der dieren waarvan ze voortkomen.
§ 3. De registreerthermometer moet in werking gesteld worden voor elk vervoer bedoeld in § 1, 5°

en 7° en voor elk ander vervoer dat één uur te boven gaat, tenzij vervoer bij omgevingstemperatuur
is toegelaten.
Art. 6. § 1. Andere producten die de hygiënische kwaliteit van het vers vlees, de vleesproducten of
de vleesbereidingen nadelig kunnen beïnvloeden of verontreinigen of er een kwalijke geur kunnen
aan geven of ze schadelijk kunnen maken voor de gezondheid van de mens, mogen er niet mee te
samen in hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd.
Behalve in het geval van vers vlees van gevogelte kan worden afgeweken van het bepaalde in het
vorig lid, op voorwaarde dat passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, met name dat het
vers vlees, de vleesproducten en de vleesbereidingen zijn eindverpakt en er met de andere
producten een afdoende fysieke afscheiding is aangebracht.
§ 2. Vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen mogen niet worden vervoerd in
vervoermiddelen die niet werden gereinigd en ontsmet conform de bepalingen van artikel 3, § 2, en,
indien nodig, ontgeurd. Van ontsmetting kan worden afgezien indien het vers vlees, de
vleesprodukten en de vleesbereidingen zodanig eindverpakt zijn dat elke beschadiging,
verontreiniging of besmetting voorkomen wordt.
§ 3. Het vervoer van bevroren of diepgevroren vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen
samen met andere ingevroren voedingsmiddelen is toegelaten indien alles afzonderlijk eindverpakt
is.
§ 4. Het vervoer van vers vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen dient als volgt te geschieden :
1° vers vlees als gehele of halve karkassen of als halve karkassen die in ten hoogste drie stukken zijn
verdeeld of als kwartieren van slachtdieren, van gekweekt tweehoevig wild of van grof vrij wild
moeten worden opgehangen zonder met de vloer in aanraking te komen, behalve bij vervoer door de
lucht zoals bedoeld in artikel 2, 6°;
1°bis. (...)
2° vers vlees van gevogelte, van konijnen, van gekweekt vederwild of van klein vrij wild moet in
recipiënten of op dragers geplaatst worden, tenzij het eindverpakt is;
3° met uitzondering van stukken spek en buik van varkens moeten uitgesneden vers vlees en
slachtafvallen voorzien zijn van een onmiddellijke verpakking, behalve indien ze hangend of op
dragers geplaatst, vervoerd worden.
Ingeval geen eindverpakking is aangebracht moeten zij worden geborgen in recipiënten, behalve
indien ze hangend of op dragers geplaatst, vervoerd worden.
Slachtafval die losgemaakt is van de karkassen mag niet in aanraking komen met vlees van
karkassen.
Magen en darmen mogen niet vermengd worden met ander slachtafval;
4° de ingewanden moeten steeds vervoerd worden in stevige eindverpakking of in gesloten
recipiënten die geen vloeistoffen noch vetten doorlaat;
5° het bloed moet worden geborgen in afgesloten recipiënten;
6° niet eindverpakte vleesprodukten en vleesbereidingen moeten worden opgehangen of in
recipiënten of op dragers worden geplaatst;
7° eindverpakt vlees en niet eindverpakt vlees moet in afzonderlijke vervoermiddelen worden
vervoerd, tenzij er in hetzelfde vervoermiddel een afdoende fysieke afscheiding is aangebracht ter
bescherming van het niet eindverpakt vlees;
8° recipiënten moeten zodanig geplaatst en gehanteerd worden dat ze tijdens het vervoer niet
kunnen omvallen, noch beschadigd raken en dat hun inhoud niet verontreinigd noch besmet kan

raken.
§ 5. Vetweefsels en beenderen die worden opgehaald in verkooppunten bedoeld in artikel 1, § 1, 4°,
van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in bepaalde
levensmiddelen van dierlijke oorsprong en die bestemd zijn voor de vervaardiging van gesmolten
dierlijke vetten, moeten aan bevredigende hygiënische voorwaarden voldoen en van een verpakking
zijn voorzien.
§ 6. Bijproducten van dierlijke oorsprong moeten in hygiënisch bevredigende omstandigheden
worden vervoerd. Ze moeten verpakt zijn of zich in gesloten recipiënten of containers bevinden.
HOOFDSTUK V. - Documenten.
Art. 7. § 1. Gedurende het vervoer moet vers vlees van slachtdieren vergezeld gaan van een
begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en
met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat :
1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in
voorkomend geval de verpakking is bekleed;
2° het toelatingsnummer van de inrichting van verzending;
2°bis zijn volgnummer;
2°ter een vermelding waarmee het vervoermiddel geïdentificeerd kan worden;
3° voor bevroren of diepgevroren vlees, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar
van bevriezing of diepvriezing;
4° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen :
- de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 64/433/EEG bedoelde test is verricht;
- het vlees is bestemd voor verwerking;
- het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid
3, onder c), van richtlijn 64/433/EEG.
5° het aantal runderkarkassen of delen daarvan waarvan de wervelkolom moet worden verwijderd
overeenkomstig 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 en het aantal waarvoor de verwijdering van
de wervelkolom niet wordt opgelegd bij voormelde verordening;
6° voor elk karkas, deel van een karkas of stuk vers rundvlees, het gewicht alsook het
referentienummer of de referentiecode die het verband legt tussen het vlees en het rund of de
runderen waarvan het afkomstig is.
Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in
4° bedoelde vermelding ondertekenen.
§ 2. Gedurende het vervoer moet vers vlees van gevogelte vergezeld gaan van een begeleidend
handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is verzonden en met dien
verstande dat dit document volgende gegevens bevat :
1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in
voorkomend geval de verpakking is bekleed;
2° het codenummer van de keurder belast met de keuring en de controle in de inrichting van
oorsprong op de dag van de produktie van het vlees;
3° in voorkomend geval de volgende vermelding :
"vlees van gevogelte gekoeld door onderdompeling - richtlijn 71/118/EEG, Bijlage I, Hoofdstuk VII,

punten 42 en 43";
4° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen :
- de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 71/118/EEG bedoelde test is verricht;
- het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid
3, onder b), van richtlijn 71/118/EEG.
Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in
4° bedoelde vermelding ondertekenen.
§ 3. Gedurende het vervoer dat beperkt blijft tot het nationaal grondgebied, moeten vers vlees van
konijnen en vers vlees van gekweekt wild vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument
analoog aan dat bedoeld in § 1, evenwel zonder de vermelding onder 4°.
§ 4. Gedurende het vervoer moet vers vlees van vrij wild vergezeld gaan van een door een keurder
geviseerd begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is
verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat :
1° de aanduidingen van het keurmerk of identificatiemerkteken waarmee het vlees of in
voorkomend geval de verpakking is bekleed;
2° een codenummer waarmee de keurder kan worden geïdentificeerd;
3° voor bevroren of diepgevroren vlees, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar
van bevriezing of diepvriezing.
§ 5. In afwijking op de bepalingen van §§ 1, 2, en 4, moet vers vlees vergezeld gaan van het originele
exemplaar van het keuringscertificaat voor vlees van slachtdieren of van gevogelte of van het
keurings- en dierengezondheidscertificaat voor vlees van vrij wild indien :
1° het vlees is afkomstig uit een slachthuis, respectievelijk een vrij-wildverwerkingsinrichting
gelegen in een gebied of een zone waarvoor op het vlak van de dierengezondheidspolitie
beperkingen gelden voor de diersoort waarvan het vlees bekomen is, of;
2° het vlees is bestemd voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een
land dat geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn
verzegeld.
§ 6. Gedurende het vervoer moeten vers vlees van konijnen en vers vlees van gekweekt wild dat
verzonden wordt naar of vanuit een andere Lid-Staat van de EG vergezeld gaan van het originele
exemplaar van het keuringscertificaat.
§ 7. Onverminderd de bepalingen van §§ 1 en 5, 1°, moet voorwaardelijk voor de voeding
goedgekeurd gortig vlees dat vanuit een slachthuis wordt verzonden naar een door de
belanghebbende gekozen inrichting die erkend is voor de reglementaire bevriezing, gedurende het
vervoer vergezeld gaan van een vervoerdocument afgeleverd door de keurder en waarin de
exclusieve bestemming is aangeduid.
§ 8. (opgeheven)
Art. 8. § 1. Gedurende het vervoer moet gehakt vlees vergezeld gaan van :
a) hetzij een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is
verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat :
1° het veterinaire toelatingsnummer van de inrichting waar het gehakt vlees is vervaardigd;
2° voor ingevroren gehakt, de niet gecodeerde vermelding van de maand en het jaar van invriezing;
3° voor het voor Finland en Zweden bestemde vlees, een van volgende vermeldingen :
- de in artikel 5, lid 3, onder a) van richtlijn 64/433/EEG bedoelde test is verricht;
- het vlees is bestemd voor verwerking;

- het vlees is afkomstig van een inrichting waarvoor een programma geldt als bedoeld in artikel 5, lid
3, onder c), van richtlijn 64/433/EEG.
4° Wat gehakt rundvlees betreft : het referentienummer of de referentiecode die het verband legt
tussen het vlees en het rund of de runderen waarvan het afkomstig is.
Na overlegging van de nodige bewijsstukken door de verzender van het vlees, zal de keurder de in
3° bedoelde vermelding ondertekenen;
b) hetzij het originele exemplaar van het keuringscertificaat wanneer het gaat om gehakt dat :
1° afkomstig is uit een inrichting gelegen in een gebied of een zone waarvoor op het vlak van de
dierengezondheidspolitie beperkingen gelden voor de diersoort waarvan het gehakt bekomen is, of;
2° bestemd is voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een land dat
geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn verzegeld.
§ 2. Gedurende het vervoer moeten vleesbereidingen die verzonden worden naar of vanuit een
andere Lid-Staat van de EG, vergezeld gaan van het originele exemplaar van het keuringscertificaat.
Gedurende het vervoer dat beperkt blijft tot het nationaal grondgebied, moeten vleesbereidingen
vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument analoog aan dat bedoeld in § 1, evenwel
zonder de vermelding onder 3°.
§ 3. Gedurende het vervoer moeten vleesprodukten vergezeld gaan van :
a) hetzij een begeleidend handelsdocument, opgesteld door de inrichting van waaruit het vlees is
verzonden en met dien verstande dat dit document volgende gegevens bevat :
1° de aanduidingen van het identificatiemerkteken van de inrichting van verzending;
2° een codenummer dat de keurkring identificeert waartoe deze inrichting behoort;
b) hetzij het originele exemplaar van het keuringscertificaat wanneer het gaat om vleesprodukten
die :
1° verkregen zijn van vlees afkomstig uit een slachthuis of een vrij-wildverwerkingsinrichting
gelegen in een gebied of zone waarvoor op het vlak van de dierengezondheidspolitie beperkingen
gelden voor diersoorten waarvan het aangewende vlees bekomen is;
2° bestemd zijn voor of herkomstig uit een andere Lid-Staat van de EG na doorvoer door een land
dat geen lid is van de EG, in welk geval bovendien het vervoermiddel met een loodje moet zijn
verzegeld.
Evenwel volstaat een begeleidend handelsdocument als bedoeld in a) en is geen keuringscertificaat
vereist :
1° voor gepasteuriseerde of gesteriliseerde vleesproducten in hermetisch gesloten recipiënten die
bestemd zijn voor opslag bij omgevingstemperatuur indien daarop op onuitwisbare wijze het
identificatiemerkteken is aangebracht;
2° voor vleesproducten die andere voedingsmiddelen bevatten en die niet meer dan 10
gewichtspercenten toegevoegd vlees of vleesprodukten bevatten in verhouding tot het eindprodukt,
klaar voor gebruik, na bereiding volgens de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant, indien het
identificatiemerkteken aangevuld wordt met het cijfer 8 gevolgd door een streepje (8-), te plaatsen
voor het veterinair toelatingsnummer van de inrichting.
§ 4. Gedurende het vervoer moeten bijprodukten van dierlijke oorsprong die geschikt zijn voor de
menselijke voeding, vergezeld gaan van een begeleidend handelsdocument als bedoeld in § 3, a.
§ 5. Wat gehakt rundvlees betreft, draagt elk begeleidend handelsdocument een reeksnummer aan
de hand waarvan het eenduidig geïdentificeerd kan worden.
Daarnaast draagt dit document een vermelding aan de hand waarvan het vervoermiddel
geïdentificeerd kan worden.

Art. 8bis. Elk begeleidend handelsdocument of attest als bedoeld in artikel 7 of 8 moet de
bestemmeling vermelden.
Wanneer bij het transport meerdere bestemmelingen zijn betrokken, moeten de goederen zijn
samengebracht in zoveel partijen als er bestemmelingen zijn. Elke partij moet vergezeld gaan van een
begeleidend handelsdocument of een attest.
Art. 9. Alle in de artikelen 7 en 8 bedoelde certificaten, ter beschikking gesteld door de verzender,
worden door de keurder ondertekend en afgegeven op het tijdstip van de lading. Ze moeten uit één
vel bestaan en ten minste in de of in een van de officiële talen van de plaats van bestemming worden
opgesteld.
Het model van de hiervoor bedoelde certificaten wordt vastgelegd door de Minister die de
Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft.
Art. 10. Vers vlees van slachtdieren, van gevogelte, van konijnen en van wild evenals vleesprodukten
en vleesbereidingen ingevoerd uit een land dat geen lid is van de (EG), moeten vergezeld gaan van de
documenten vereist overeenkomstig de bepalingen betreffende de invoer en het vervoermiddel
moet verzegeld zijn, tenzij de (waren) zijn toegelaten tot het vrije verkeer binnen de (EG).
Art. 11. Hij die het vlees vervoert dient de handelsdocumenten, attesten en vervoersdocumenten
bedoeld in de artikelen 7 en 8 te tonen telkens wanneer hij daarom wordt verzocht en ze aan de
exploitant van de inrichting of het verkooppunt, bedoeld in artikel 1, § 1, 4°, van het koninklijk besluit
van betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong, van
bestemming ter hand te stellen.
Deze exploitant bewaart ze ter plaatse ten minste gedurende twee jaar nadat het vlees zijn
inrichting heeft verlaten.
HOOFDSTUK VI. - Afwijkingen.
Art. 12. Op voorwaarde dat de temperatuur, voorgeschreven in artikel 5, § 1, gerespecteerd blijft en
dat elke verontreiniging of besmetting of aantasting van de organoleptische kwaliteit voorkomen
wordt, geldt de volgende afwijking : voor de vervoermiddelen waarvan het volume niet meer dan 1,6
m3 bedraagt, zijn de bepalingen vervat in artikel 2, sub 2°, 3° en 6°, in artikel 5, § 3 en in artikel 6, § 4,
1°, niet van toepassing.
In dit geval moeten het vers vlees, de vleesproducten en de vleesbereidingen die niet zijn
opgehangen, worden voorzien van minstens een onmiddellijke verpakking en in recipiënten of op
dragers worden geplaatst of worden voorzien van een verpakking.
HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.
Art. 13. De overtredingen van dit besluit worden gestraft met de straffen voorzien in :
1° de artikelen 27 tot 32 van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de
vleeshandel indien het vervoer van waren betreft die tot het toepassingsgebied van deze wet
behoren;
2° de artikelen 9 tot 14 van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis,

gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de
vleeskeuring en de vleeshandel indien het vervoer van waren betreft die tot het toepassingsgebied
van deze wet behoren;
3° (opgeheven)
HOOFDSTUK VIII. - Slot- en overgangsbepalingen.
Art. 14. <wijzigingsbepaling van artikel 5ter, 1°, d van het koninklijk besluit van 12 december 1955
betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 16 mei 1980 : 1955-12-12/31>
Art. 15. Worden opgeheven :
1° <opheffingsbepaling van KB 1960-07-14/31>
2° <opheffingsbepaling van MB 1961-04-21/30>
3° <opheffingsbepaling van art. 34 van KB 1953-03-09/30>
4° <opheffingsbepaling van art. 5ter, 3° van KB 1955-12-12/31>
5° <opheffingsbepaling van art. 5, L2 en L3, en van art. 11, L3 en L4 van KB 1969-12-01/30>
6° <opheffingsbepaling van art. 38, 39, 40, 41 van KB 1970-09-21/30>
7° <opheffingsbepaling van art. 25 van KB 1980-07-18/30>
Art. 16. (opgeheven)
Art. 17. (opgeheven)
Art. 18. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1993.
Art. 19. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Bijlage.
Art. N. Bijlage.
HOOFDSTUK I. - Voorwaarden voor het bekomen van de toelating.
1. Het slachthuis van verzending dient te beschikken over snelkoelapparatuur en koelinstallaties
met voldoende koelcapaciteit die in verhouding staan tot de uitgevoerde activiteiten.
2. De uitsnijderij van bestemming dient te beschikken over een koelinstallatie met voldoende
koelcapaciteit om de verdere koeling van het varkensvlees uit te voeren.
3. Zowel in het slachthuis van verzending als in de uitsnijderij van bestemming dient een adequaat
autocontrolesysteem in werking te zijn. De autocontrole moet worden uitgebreid met maatregelen
die specifiek verband houden met het vervoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen, in het
bijzonder door te voorzien in een traceerbaarhsysteem dat toelaat om de totale tijdsduur van het
vervoer, inclusief het laden en het lossen, te verifiëren en door te voorzien in een steekproefsgewijze
bemonstering voor microbiologische analyses van het varkensvlees bij ontvangst in de uitsnijderij van
bestemming. De relevante elementen vervat in hoofdstuk II van bijlage III van het koninklijk besluit
van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen
en andere inrichtingen gelden als richtsnoer bij het concept van deze uitbreiding van het

autocontrolesysteem.
HOOFDSTUK II. - Voorwaarden voor het uitoefenen van de toelating.
1. Het vervoer beperkt zich tot het Belgische grondgebied.
2. Per rit mag er slechts één slachthuis van verzending en één uitsnijderij van bestemming zijn.
3. Het vervoer, inbegrepen het laden en het lossen, van het slachthuis van verzending naar de
uitsnijderij van bestemming mag niet meer dan 2 uur bedragen.
4. Rekening houdend met de maximale tijdsduur van 2 uur voor het vervoer van het slachthuis van
verzending naar de uitsnijderij van bestemming, bedraagt de maximale afstand over de weg tussen
het slachthuis van verzending en de uitsnijderij van bestemming 50 km.
5. Voordat met het laden gestart wordt, dient door middel van snelkoeling en een verblijf van ten
minste enkele uren in de koellokalen van het slachthuis de oppervlaktekoeling van het vlees en de
inwendige koeling voldoende ver gevorderd te zijn : de kerntemperatuur van de karkassen, gemeten
in de diepe ham, mag niet meer dan + 16 °C bedragen en de oppervlaktetemperatuur, gemeten
onder de huid ter hoogte van de rug, mag niet meer dan + 9 °C bedragen.
6. Indien het trichinenonderzoek vereist is, mogen de karkassen het slachthuis in geen geval
verlaten voordat het resultaat is bekomen.
7. Rekening houdend met de beladingsdichtheid, dienen de vervoermiddelen technisch adequaat
uitgerust te zijn om de in punt 5 vermelde temperaturen te blijven respecteren tijdens het vervoer
naar de uitsnijderij van bestemming.
8. Bij het inladen van het vervoermiddel dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om
condensvorming te voorkomen. In elk geval dienen direct na het inladen de deuren van de
laadruimte van het vervoermiddel te worden gesloten en dienen de koelinstallatie en de ventilator
voor de luchtcirculatie in werking te worden gesteld.
9. Bij aankomst in de uitsnijderij van bestemming, dient het uitladen van het vervoermiddel zonder
verwijl te gebeuren.
10. De relevante elementen vervat in hoofdstuk II van bijlage III van het koninklijk besluit van 4 juli
1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere
inrichtingen dienen als richtsnoer bij de uitvoering en de beoordeling van de bekomen resultaten van
de in hoofdstuk I, punt 3 bedoelde uitbreiding van het autocontrolesysteem.
11. In de uitsnijderij van bestemming dient het vlees verder te worden gekoeld tot de maximale
kerntemperatuur van + 7 °C voor karkassen en halve karkassen en van + 3 °C voor slachtafvallen.
Alleen na het bereiken van deze respectievelijke temperaturen, mag het vlees worden uitgesneden,
uitgebeend of met een onmiddellijke verpakking worden omhuld.

