
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIG-
HEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU, MINISTERIE
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, MINISTERIE VAN HET
WAALSE GEWEST EN MINISTERIE VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2003/22072]

10 JANUARI 2003. — Overeenkomst betreffende dierlijk afval
in de sectoren van vlees en visserijproducten

Tussen, enerzijds,
de heer Jef TAVERNIER, Minister van Consumentenzaken, Volksge-

zondheid en Leefmilieu, voor het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen,

en anderzijds,
1. de heer Didier GOSUIN, Minister van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Open-
bare Netheid en Buitenlandse Handel, voor het Brussels Instituut voor
Milieubeheer,

2. de heer Michel FORET, Minister van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Leefmilieu van het Waalse Gewest, voor de « Direction
Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère
de la Région wallonne »,

3. Mevr. Vera DUA, Minister van Leefmilieu en Landbouw van het
Vlaams Gewest, voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaams Gewest en Aminal, afdeling milieu-inspectie,

Overwegende dat de Gewestelijke Overheden, die Leefmilieu onder
hun bevoegdheden hebben, onder meer belast zijn met het beheer van
dierlijk afval, met name in de inrichtingen waar dat wordt voortge-
bracht, het bepalen, in samenwerking met de Provinciale en Gemeen-
telijke Overheden, van de exploitatievoorwaarden gekoppeld aan de
milieuvergunning, en het bepalen van de erkennings- en registratiepro-
cedure;

Overwegende dat de personeelsleden van de aan voornoemde
Gewestelijke Overheden ondergeschikte Besturen inzonderheid belast
zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving en de
reglementering betreffende dierlijk afval;

Overwegende dat de personeelsleden van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen inzonderheid belast zijn met
het toezicht op de toepassing van de wetten van 5 september 1952
betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, 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 en van 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het gebied van
de voedingsmiddelen en andere producten evenals van hun uitvoe-
ringsbesluiten en meer bepaald door het uitvoeren van keuringen,
gezondheidsonderzoeken en -controles in de inrichtingen en andere
erkende, geregistreerde of vergunde plaatsen waar eetwaren van
dierlijke oorsprong geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of verhandeld
worden alsook in de grensinspectieposten bedoeld bij deze wetten;

Overwegende de noodzaak de respectievelijke rol vast te stellen en te
coördineren van de eerder vermelde federale en gewestelijke Besturen
en van hun personeelsleden met betrekking tot het toezicht op het
dierlijk afval in deze producerende inrichtingen;

Overwegende de noodzaak de verschillende risicocategorieën van
dierlijk afval praktisch en concreet vast te stellen met inachtneming van
de kaderdefinities bepaald in de respectievelijke Europese, federale en
gewestelijke regelgevingen, de vereiste verbanden vast te leggen tussen
die categorieën en de terminologie die gebruikelijk is in de federale
wetgeving betreffende de veterinaire volksgezondheid en, inzonder-
heid ter bescherming van de volksgezondheid, de procedures van
denaturatie, melding, ophaling, verzameling, gebruik, behandeling of
destructie te bepalen en te harmoniseren, evenals de traceerbaarheid
van dit afval tijdens deze activiteiten te organiseren;

Wordt het volgende overeengekomen :

HOOFDSTUK I. — Definities van dierlijk afval

Artikel 1. Ten aanzien van de eerder vermelde wetten van 5 sep-
tember 1952, 15 april 1965 en 24 januari 1977 en van hun uitvoerings-
besluiten, kunnen de producten die voortkomen uit de productie en de
distributie van voedingsmiddelen en die niet bestemd mogen zijn voor
menselijke consumptie als volgt ingedeeld kunnen worden :

— « Krengen » : dieren die zijn gestorven zonder te zijn geslacht, die
zijn geweigerd bij het gezondheidsonderzoek voor het slachten, die zijn
gedood, of die zijn geslacht zonder de veterinaire keuring te hebben
ondergaan in gevallen waarin die verplicht is;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, MINISTERE
DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA
REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2003/22072]

10 JANVIER 2003. — Convention relative aux déchets animaux
dans les secteurs des viandes et des produits de la pêche

Entre, d’une part,
M. Jef TAVERNIER, Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l’Environnement, pour l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire,

et d’autre part,
1. M. Didier GOSUIN, Ministre de l’Environnement et de la Politique

de l’Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, et
du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, pour
l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement,

2. M. Michel FORET, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne, pour la
Direction Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du
Ministère de la Région wallonne,

3. Mme Vera DUA, Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture
de la Région flamande, pour la « Openbare Afvalstoffenmaatschap-
pij voor het Vlaams Gewest » et « Aminal, afdeling milieu-inspectie »,

Considérant que les Autorités régionales ayant l’Environnement dans
leurs compétences sont chargées entre autres de la gestion des déchets
animaux, notamment dans les établissements où ils sont produits, de la
définition, en collaboration avec les Autorités provinciales et commu-
nales, des conditions d’exploiter liées au Permis d’Environnement, et
de la mise en œuvre des procédures d’enregistrement et d’agrément;

Considérant que les membres du personnel des Administrations
subordonnées aux Autorités régionales précitées sont chargés notam-
ment de surveiller le respect des législations et réglementations
relatives aux déchets animaux;

Considérant que des membres du personnel de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire sont chargés notamment de la
surveillance de l’application des dispositions des lois du 5 septem-
bre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes, du
15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du poisson, des
volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952
relative à l’expertise et au commerce des viandes, et du 24 janvier 1977
relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les autres produits, ainsi que de
leurs arrêtés d’exécution, et plus particulièrement de la réalisation des
expertises, examens et contrôles sanitaires dans les établissements et
autres lieux, agréés, enregistrés ou autorisés, où sont produites,
transformées, entreposées ou commercialisées des denrées alimentaires
d’origine animale, ainsi que dans les postes d’inspection frontaliers
visés auxdites lois;

Considérant la nécessité de préciser et coordonner les rôles respectifs
des Administrations fédérales et régionales précitées ainsi que des
membres de leur personnel en matière de surveillance des déchets
animaux dans ces établissements de production;

Considérant la nécessité de préciser, de manière pratique et concrète,
quels sont les déchets animaux qui appartiennent aux différentes
catégories de risque, dans le respect des définitions cadre fixées aux
réglementations européennes, fédérales et régionales respectives, d’éta-
blir les corrélations nécessaires entre ces déchets animaux et les termes
en usage dans la législation fédérale de santé publique vétérinaire, et,
en vue notamment de protéger la santé publique, de préciser et
harmoniser les procédures de dénaturation, notification, collecte,
regroupement, utilisation, traitement ou destruction ainsi que d’orga-
niser la traçabilité des déchets au fil de ces opérations;

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Définitions des déchets animaux

Article 1er. Au regard des lois du 5 septembre 1952, du 15 avril 1965
et du 24 janvier 1977 précitées et leurs arrêtés d’exécution, les produits
résultant de la production et de la distribution des denrées alimentaires
qui ne peuvent être destinés à la consommation humaine peuvent être
définis comme suit :

— « Cadavres » : animaux morts sans avoir été abattus, refusés à
l’examen sanitaire avant l’abattage, mis à mort ou abattus sans avoir été
soumis à l’expertise vétérinaire lorsque celle-ci est obligatoire;
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— « Producten die van nature niet bestemd zijn voor menselijke
consumptie » : afkomstig van de slacht, de jacht of de visvangst en die,
van nature, niet bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie;

— « Producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie » :
geweigerd voor menselijke consumptie als gevolg van een beslissing
van de veterinaire keuring in een slachthuis, een vrij-
wildverwerkingsinrichting, een vismijn, een andere inrichting of een
grensinspectiepost; de producten worden ongeschikt bevonden als de
weigering voortvloeit uit de uitoefening van de discretionaire macht
van de keurder, of ongeschikt verklaard als de weigering voortvloeit uit
een uitdrukkelijk in de regelgeving betreffende de veterinaire keuring
vermeld geval van inbeslagname;

— « Schadelijke producten » : ongeschikt voor menselijke consumptie
omdat zij een reëel of een mogelijk biologisch, chemisch of fysisch risico
inhouden voor de gezondheid; de producten worden schadelijk
bevonden als de ongeschiktheid bij een sanitaire controle wordt
vastgesteld door een controledierenarts, een inspecteur of een contro-
leur, of schadelijk verklaard als de ongeschiktheid wordt vastgesteld op
grond van een publieke verordening, zonder dat zij noodzakelijkerwijs
op zichzelf schadelijk zijn;

— « Gespecificeerd risicomateriaal » : weefsels of organen die als
dusdanig worden omschreven in de Europese en de federale regel-
geving.

Art. 2. Volgens de gewestelijke wetgeving op het leefmilieu, wordt
« dierlijk afval » omschreven als krengen, karkassen, delen van dieren
of producten van dierlijke oorsprong die niet voor rechtstreekse
menselijke consumptie bestemd zijn, met uitzondering van uitwerp-
selen, keukenafval en etensresten; gebruikt frituurvet van dierlijke
oorsprong wordt evenmin als dierlijk afval beschouwd.

Het dierlijk afval wordt, naargelang van het risico dat het inhoudt,
ingedeeld in de volgende categorieën, in stijgende orde van het risico
dat daarmee overeenstemt :

— « laag-risicomateriaal » : dierlijk afval dat geen ernstig gevaar
oplevert voor de verspreiding van op mens of dier overdraagbare
ziekten;

— « hoog-risicomateriaal » : dierlijk afval dat een ernstig gevaar
inhoudt of waarvan men vermoedt dat het een ernstig gevaar inhoudt
voor de gezondheid van mens of dier;

— « gespecificeerd risicomateriaal » : hoog-risicomateriaal dat van
die aard is dat het, zelfs na een warmtebehandeling, een ernstig gevaar
betekent voor de gezondheid van mens en dier en dat als dusdanig
wordt omschreven in de Europese of de federale regelgeving.

Art. 3. Tussen de niet voor menselijke consumptie bestemde dier-
lijke producten vermeld in de federale wetgeving inzake veterinaire
volksgezondheid en deze vermeld in de gewestelijke wetgevingen
inzake leefmilieu bestaat het volgende verband :

— « laag-risicomateriaal » : van nature niet voor rechtstreekse
menselijke consumptie bestemde producten die voortkomen van
gekeurde en voor menselijke consumptie geschikt verklaarde dieren; de
lijst van dit materiaal komt voor in bijlage I, hoofdstuk I, bij deze
Overeenkomst;

— « hoog-risicomateriaal » : alle dierlijk afval dat geen laag-
risicomateriaal of gespecificeerd risicomateriaal is; de lijst van dit
materiaal komt voor in bijlage I, hoofdstuk III, bij deze Overeenkomst;

— « gespecificeerd risicomateriaal » : als dusdanig in de Europese,
federale of gewestelijke regelgevingen dienaangaande omschreven
weefsels of organen wegens het specifieke gevaar dat ze betekenen
voor de overdracht van overdraagbare spongiforme encefalopathieën;
de producten die dergelijk materiaal bevatten of ermee bezoedeld zijn
moeten eveneens als gespecificeerd risicomateriaal behandeld worden;
de lijst van het gespecificeerd risicomateriaal komt voor in bijlage I,
hoofdstuk II, bij deze Overeenkomst.

— « Produits naturellement non destinés à la consommation
humaine » : issus de l’abattage, de la chasse ou de la pêche mais qui, par
leur nature même, ne sont pas destinés à la consommation humaine
directe;

— « Produits impropres à la consommation humaine » : refusés à la
consommation humaine suite à une décision d’expertise vétérinaire soit
dans un abattoir, un atelier de traitement du gibier sauvage, une
minque, un autre établissement ou un poste d’inspection frontalier; les
produits sont reconnus tels si le refus résulte de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire de l’expert, ou déclarés tels si le refus résulte de l’un des
cas de saisie prévus expressément par la réglementation de l’expertise
vétérinaire;

— « Produits nuisibles » : inaptes à la consommation humaine au
motif qu’ils constituent réellement ou potentiellement un risque
biologique, chimique ou physique pour la santé; les produits sont
reconnus tels si l’inaptitude est établie lors d’un contrôle sanitaire par
un vétérinaire de contrôle, un inspecteur ou un contrôleur, ou déclarés
tels si l’inaptitude est fixée par un règlement d’ordre public, sans qu’ils
ne soient nécessairement nuisibles en eux-mêmes;

— « Matériels à risque spécifiés » : tissus ou organes définis comme
tels par les réglementations européenne et fédérale.

Art. 2. Dans les réglementations régionales de l’Environnement, les
« déchets animaux » sont définis comme les cadavres, carcasses, parties
d’animaux ou produits d’origine animale non destinés à la consomma-
tion humaine directe, à l’exception des déjections, des déchets de table
ou de cuisine; les graisses de friture d’origine animale usagées ne
doivent pas non plus être considérées comme des déchets animaux.

Les déchets animaux sont classés, en fonction du risque qu’ils
représentent, dans les catégories suivantes, dans l’ordre croissant des
risques qu’elles représentent :

— « matières à faible risque » : déchets animaux qui ne présentent pas
de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles à
l’homme ou aux animaux;

— « matières à haut risque » : déchets animaux qui présentent ou sont
suspects de présenter des risques sérieux pour la santé de l’homme ou
des animaux;

— « matériels à risque spécifiés » : matières à haut risque susceptibles
de présenter, même après traitement thermique, de sérieux dangers
pour la santé de l’homme ou des animaux, et définis comme tels par les
réglementations européenne ou fédérale.

Art. 3. La relation entre les produits non destinés à la consommation
humaine mentionnés à la législation fédérale de santé publique
vétérinaire et ceux mentionnés aux législations régionales de l’Environ-
nement est la suivante :

— « matières à faible risque » : produits naturellement non destinés
à la consommation humaine directe qui proviennent d’animaux
expertisés et déclarés propres à la consommation humaine; la liste de
ces matériels figure à l’annexe Ier, chapitre Ier, de la présente Conven-
tion;

— « matières à haut risque » : tous les déchets animaux qui ne sont
pas des matières à faible risque ou des matériels à risque spécifiés; la
liste de ces matériels figure à l’annexe Ier, chapitre III, de la présente
Convention;

— « matériels à risque spécifiés » : tissus ou organes définis comme
tels par les réglementations européenne, fédérale ou régionale en la
matière au motif qu’ils présentent des risques particuliers au regard de
la transmission des encéphalopathies spongiformes transmissibles;
doivent aussi être traités comme des matériels à risque spécifiés, les
produits qui contiennent des matériels à risque spécifiés ou qui sont
contaminés par eux; la liste des matériels à risque spécifiés figure à
l’annexe I, chapitre II, de la présente Convention.
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Dit verband wordt in de volgende tabel schematisch weergegeven :

Déchets animaux
Dierlijk afval

Matières à faible risque
Laag-risicomateriaal

Matières à haut risque
Hoog-risicomateriaal

Matériels à risque spécifiés
Gespecificeerd risicomateriaal

Cadavres
Krengen

x x (*)

Produits naturellement non destinés à la con-
sommation humaine provenant exclusivement
d’animaux déclarés propres à la consommation
humaine
Van nature niet voor menselijke consumptie
bestemde producten die uitsluitend komen van
dieren geschikt verklaard voor menselijke con-
sumptie

x x x (*)

Produits reconnus ou déclarés impropres à la
consommation humaine
Voor menselijke consumptie ongeschikt bevon-
den of verklaarde producten

x x (*)

Produits reconnus ou déclarés nuisibles
Schadelijk bevonden of verklaard producten

x x

(*) afval te verwerken als gespecificeerd risicomateriaal.
Elk mengsel van dierlijk afval van verschillende risicocategorieën

wordt automatisch gelijkgesteld met de hoogste risicocategorie van het
daarin aanwezige afval.

Art. 4. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voorzover dit nog
niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK II. — Productie van dierlijk afval

Art. 5. Voor de toepassing van deze Overeenkomst verstaat men
onder « productie van dierlijk afval » de bewerking of de omstandig-
heid die bepalend is voor de overgang van een dier, van een deel van
een dier, van vlees, van visserijproducten of van andere voedingsmid-
delen van dierlijke oorsprong bedoeld in de eerder vermelde wetten
van 5 september 1952 en van 15 april 1965 en in de uitvoeringsbesluiten
daarvan tot één van de in hoofdstuk I omschreven soorten van dierlijk
afval alsook de denaturatie, de hantering, de behandeling, de opslag,
het wegen, het bezit en de overdracht aan een erkend ophaler van
dierlijk afval.

Art. 6. De producent van dierlijk afval is de exploitant van de
inrichting of van de grensinspectiepost waar het dierlijk afval wordt
voortgebracht. Deze persoon draagt de volle verantwoordelijkheid
voor de naleving zowel van de gewestelijke wettelijke en reglementaire
voorschriften inzake dierlijk afval als van de federale of Europese
wettelijke en reglementaire voorschriften inzake inrichtings- en exploi-
tatievoorwaarden van de inrichtingen en van de grensinspectieposten
met betrekking tot schadelijke of voor menselijke consumptie onge-
schikte producten.

Als de voornoemde bewerking of omstandigheid een gevolg is van
de beslissing van een dierenarts, een inspecteur of een controleur om de
producten schadelijk of voor de menselijke consumptie ongeschikt te
bevinden of verklaren, wordt deze in geen geval beschouwd als de
producent van dierlijk afval.

De dierenarts, de inspecteur of de controleur die voornoemd besluit
neemt, brengt de producent op de hoogte door hem het document
« bewijs van inbeslagneming » te bezorgen waarvan het model
voorkomt in bijlage III bij deze Overeenkomst. In voorkomend geval
wordt één enkel document bezorgd voor alle besluiten die in de loop
van een werkdag werden genomen.

Art. 7. Hoog-risicomateriaal dat gebruikt wordt voor de recht-
streekse vervoedering aan bepaalde dieren en aangeboden als karkas-
sen, halve karkassen, kwartieren of andere deelstukken moet voorzien
zijn van het keurmerk waaruit blijkt dat het vlees ongeschikt is
verklaard voor menselijke consumptie en van een etiket dat tenminste
het SANITEL-nummer, het slachthuis van herkomst en de slachtdatum
vermeldt. Deze merking moet onuitwisbaar zijn en definitief alle
verwarring met geschikte producten voor menselijke consumptie
vermijden.

Als het ander hoog-risicomateriaal of laag-risicomateriaal betreft,
moet dit verpakt zijn en geı̈dentificeerd door een door de keurder
verzegeld etiket aangebracht dat hetzelfde keurmerk weergeeft en ten
minste de aard van het afval, het slachthuis van herkomst en de
slachtdata vermeld.

Cette relation est schématisée dans le tableau suivant :

(*) déchets à traiter comme des matériels à risque spécifiés.
Tout mélange de déchets animaux de catégories de risque différentes

est d’office assimilé à la catégorie de risque la plus élevée des déchets
qui le constituent.

Art. 4. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de
besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

CHAPITRE II. — Production des déchets animaux

Art. 5. Pour l’application de la présente Convention, on entend par
« production de déchets animaux » l’opération ou la circonstance qui
détermine la transformation d’un animal, d’une partie d’animal, de
viandes, de produits de la pêche ou d’autres denrées alimentaires
d’origine animale visées aux lois du 5 septembre 1952 et du 15 avril 1965
précitées et à leurs arrêtés d’exécution en l’un des déchets animaux
définis au chapitre Ier, ainsi que la dénaturation, la manipulation, la
manutention, l’entreposage, le pesage, la détention et la remise à un
collecteur agréé de déchets animaux.

Art. 6. Le producteur de déchets animaux est l’exploitant de l’éta-
blissement ou du poste d’inspection frontalier dans lequel sont produits
les déchets animaux. Cette personne porte l’entière responsabilité du
respect des dispositions législatives et réglementaires tant régionales,
relatives aux déchets animaux, que fédérales ou européennes, relatives
aux conditions d’installation et d’exploitation des établissements et des
postes d’inspection frontaliers concernant les produits nuisibles ou
impropres à la consommation humaine.

Si l’opération ou la circonstance précitée résulte de la décision d’un
vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un contrôleur, de reconnaı̂tre ou
déclarer des produits nuisibles ou impropres à la consommation
humaine, celui-ci n’est en aucun cas considéré comme le producteur
des déchets animaux.

Le vétérinaire, l’inspecteur ou le contrôleur qui prend la décision
précitée informe le producteur en lui remettant le document « attesta-
tion de saisie » dont le modèle figure en annexe III à la présente
Convention. Le cas échéant, un seul document est remis pour les
décisions prises au cours d’une même journée d’activités.

Art. 7. Les matières à haut risque utilisées pour l’alimentation
directe de certains animaux et présentées en carcasses, demi-carcasses,
quartiers ou autres morceaux, doivent être pourvues sur chaque pièce
de la marque de salubrité attestant que les viandes sont impropres à la
consommation humaine ainsi que d’une étiquette mentionnant au
moins le numéro SANITEL, l’abattoir d’origine et la date d’abattage. Ce
marquage doit être indélébile et éviter définitivement toute confusion
avec des produits propres à la consommation humaine.

S’il s’agit d’autres matières à haut risque ou de matières à faible
risque, elles doivent être emballées et identifiées par une étiquette
scellée par l’expert, reproduisant la même marque de salubrité et
mentionnant au moins la nature des déchets, l’abattoir d’origine et les
dates d’abattage.
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Art. 8. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voorzover dit nog
niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK III. — Inrichtingen waar dierlijk afval wordt geproduceerd

Art. 9. De inrichtingen en andere plaatsen waar de in de wetten van
5 september 1952 of 15 april 1965 en de uitvoeringsbesluiten daarvan
bedoelde voedingsmiddelen worden voortgebracht, bewerkt, verwerkt,
opslagen of verhandeld, moeten voldoen aan een aantal inrichtings- en
exploitatievoorwaarden die betrekking hebben op de voor menselijke
consumptie ongeschikte producten.

Deze voorwaarden hebben tot doel te vermijden dat voor menselijke
consumptie bestemde producten worden gecontamineerd door dierlijk
afval, dat dergelijk afval terechtkomt in of terugkeert naar het circuit
van voor menselijke consumptie geschikte producten, dat dierlijk afval
wordt gecontamineerd door dierlijk afval van een hogere risicocatego-
rie alsook het illegale gebruik van dierlijk afval te voorkomen. Zij
moeten mede de traceerbaarheid van dierlijk afval van bij de productie
tot de vernietiging of het eindgebruik ervan helpen garanderen.

Art. 10. Sommige van die voorschriften zijn vastgelegd in de
federale wetgeving betreffende de veterinaire volksgezondheid. Zij
worden vastgesteld rekening houdend met de aard en de omvang van
de activiteiten van de inrichtingen.

Art. 11. Volgende inrichtingen en plaatsen zijn beoogd :

a) de inrichtingen erkend overeenkomstig de bepalingen van de
koninklijke besluiten van 30 april 1976 betreffende de viskeuring en de
vishandel of, van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de
inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen;

b) de erkende verzendingscentra, evenals de afslagen, de groothan-
delsmarkten, de vissersvaartuigen, de viskwekerijen alsmede de
groothandelaars-verdelers geregistreerd overeenkomstig de bepalingen
van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de viskeuring en
de vishandel; van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de
viskeuring en de vishandel;

c) de grensinspectieposten erkend door de Europese Commissie
overeenkomstig de bepalingen van richtlijn 97/78/EG van de Raad van
18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie
van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de
Gemeenschap worden binnengebracht en van de Beschikking van de
Commissie 2001/812/EG tot vaststelling van de voorwaarden voor de
erkenning van grensinspectieposten belast met veterinaire controles
van producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden
binnengebracht);

d) de detailhandelszaken die bij de koninklijke besluiten van
12 december 1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende
bereidingsplaatsen, van 30 april 1976 betreffende de viskeuring en de
vishandel zijn beoogd, voldoen aan de bepalingen van het koninklijk
besluit van 7 februari 1997 betreffende de algemene levensmiddelen-
hygiëne evenals deze die beschikken over een vergunning overeenkom-
stig de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot
onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen
gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de
uitvoer behandeld worden.

De lijsten met de betrokken inrichtingen en andere plaatsen worden
regelmatig bijgewerkt en worden ter informatie door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de bevoegde
gewestelijke diensten medegedeeld. In de mate van het mogelijke
worden zij op de website van het Agentschap ter beschikking van de
operatoren gesteld.

Art. 12. Bijkomende en specifieke voorschriften zijn vastgelegd in de
gewestelijke milieureglementeringen. Ze worden opgesteld in functie
van de categorie van het in de inrichtingen voortgebrachte dierlijke
afval. Ze worden opgelegd middels de exploitatievoorwaarden ver-
meld in de Milieuvergunning.

Art. 13. Voor de toepassing van deze Overeenkomst zijn de belang-
rijkste voorschriften waaraan de voormelde producerende inrichtingen
moeten voldoen, opgenomen in bijlage II bij deze Overeenkomst.

Art. 14. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglement-
eringen van het federale ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

Art. 8. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que de
besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

CHAPITRE III. — Etablissements de production des déchets animaux

Art. 9. Les établissements et autres lieux où sont produites, prépa-
rées,transformées, entreposées ou commercialisées des denrées alimen-
taires visées aux lois du 5 septembre 1952 ou du 15 avril 1965 et à leurs
arrêtés d’exécution doivent satisfaire à diverses conditions d’installa-
tion et d’exploitation qui concernent les produits impropres à la
consommation humaine.

Ces conditions visent à éviter toute contamination de produits
destinés à la consommation humaine par des déchets animaux, tout
passage ou retour de ces déchets vers une filière de produits propres à
la consommation humaine, toute contamination de déchets animaux
par des déchets animaux d’une catégorie de risque supérieure, ainsi
que toute utilisation illégale de déchets animaux. Elles doivent
concourir à garantir la traçabilité des déchets animaux depuis leur
production jusqu’à leur destruction ou utilisation finale.

Art. 10. Certaines de ces règles sont fixées par la réglementation
fédérale de santé publique vétérinaire. Elles sont établies en fonction du
type et du volume des activités des établissements.

Art. 11. Sont concernés, les établissements et autres lieux suivants :

a) les établissements agréés conformément aux dispositions des
arrêtés royaux du 30 avril 1976 relatif à l’expertise et au commerce du
poisson ou du 30 décembre 1992 relatif à l’agrément et aux conditions
d’installation des abattoirs et d’autres établissements;

b) les centres d’expédition agréés, ainsi que les halles de criée, les
marchés de gros, les bateaux de pêche, les parcs d’élevage et les
grossistes répartiteurs enregistrés conformément aux dispositions de
l’arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l’expertise et au commerce du
poisson;

c) les postes d’inspection frontaliers agréés par la Commission
européenne conformément aux dispositions de la directive du
Conseil 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à
l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en prove-
nance des pays tiers introduits dans la Communauté et de la décision
de la Commission 2001/812/CE du 21 novembre 2001 établissant les
exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers
chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des
pays tiers introduits dans la Communauté;

d) les établissements de commerce de détail visés aux arrêtés royaux
du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de
préparation y annexés, du 30 avril 1976 relatif à l’expertise et au
commerce du poisson et satisfaire aux dispositions de l’arrêté royal du
7 février 1997 relatif à l’hygiène générale des denrées alimentaires ainsi
que ceux qui disposent d’une autorisation conformément aux disposi-
tions de l’arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisa-
tion les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans
le commerce ou sont traitées en vue de leur exportation.

Les listes des établissements et autres lieux concernés sont régulière-
ment mises à jour et communiquées pour information par l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire aux Services
régionaux compétents. Elles sont autant que possible mises à la
disposition des opérateurs sur le site Internet de l’Agence.

Art. 12. Des dispositions complémentaires et particulières sont
fixées par les réglementations régionales de l’Environnement. Elles sont
établies en fonction de la catégorie des déchets animaux qui sont
produits dans les établissements. Elles sont imposées par le biais des
conditions d’exploitation mentionnées dans le Permis d’Environne-
ment.

Art. 13. Pour l’application de la présente Convention, les règles
principales auxquelles devront satisfaire les établissements de produc-
tion précités figurent à l’annexe II de la présente Convention.

Art. 14. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

8795MONITEUR BELGE — 21.02.2003 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



HOOFDSTUK IV. — Denaturatie van dierlijk afval

Art. 15. In afwachting van een lijst van stoffen die kunnen gebruikt
worden voor de denaturatie van laag-risicomateriaal bestemd voor de
verschillende verwerkingscircuits, moet enkel het hoog-risicomateriaal,
met uitzondering van dit bestemd om rechtstreeks aan bepaalde dieren
te worden gevoederd, en het gespecificeerd risicomateriaal zo snel
mogelijk na de productie worden gedenatureerd.

De stoffen voor de denaturatie van hoog- en gespecificeerd risicoma-
teriaal die verenigbaar zijn met de technologie voor de behandeling van
afval en de milieueisen hieromtrent, en die gebruikt mogen worden in
de producerende inrichtingen, worden vermeld in bijlage II, punt C, bij
deze Overeenkomst.

In de producerende inrichting, dient de exploitant of zijn gemach-
tigde in te staan voor de denaturatie en er alle kosten van te dragen.

Art. 16. Naargelang de plaats en de omstandigheden, wordt de
officiële controle op de denaturatie uitgevoerd door de bevoegde
personen hetzij van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen hetzij van het betreffende Gewestelijke Ministerie van
Leefmilieu.

In uitzonderlijke omstandigheden, die verband houden met de
hoeveelheid of de toestand van het dierlijk afval of met de aard van het
omhulsel, kan de dierenarts, inspecteur of controleur afwijking toestaan
op de verplichting tot denaturatie voorzover het afval wordt opgehaald
in een door hem verzegelde container of vervoermiddel en het nummer
van het zegel wordt vermeld op het « borderel voor de traceerbaarheid
van dierlijk afval », waarvan het model voorkomt in bijlage IV, V of VI
bij deze Overeenkomst.

Art. 17. Het is een producent verboden aan een geregistreerd
vervoerder of erkend ophaler niet-gedenatureerd dierlijk afval over te
dragen tenzij het hoog-risicomateriaal bestemd voor de rechtstreekse
voedering van sommige dieren of laag-risicomateriaal betreft. Zo ook is
het een geregistreerd vervoerder of erkend ophaler verboden om
dergelijk dierlijk afval mee te nemen indien het niet gedenatureerd is.

Art. 18. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglement-
eringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK V. — Meldingsplicht

Art. 19. Zodra dierlijk afval wordt voortgebracht, moet het, binnen
de vierentwintig uur, door de exploitant worden gemeld aan een
erkend ophaler.

De melding gebeurt door het toezenden per fax van het « borderel
voor de traceerbaarheid van dierlijk afval » waarvan het model
voorkomt in bijlage IV, V of VI bij deze Overeenkomst en waarvan de
rubrieken 1 tot 4 behoorlijk worden ingevuld.

De producent van het dierlijk afval mag de ophaler vrij kiezen uit de
lijsten van erkende ophalers die overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk VI van deze Overeenkomst zijn vastgelegd.

Art. 20. Van de bepalingen van artikel 19 mag worden afgeweken
voor dierlijk afval waarvan de productie voorspelbaar is en de ophaling
vooraf is geregeld op grond van contractuele akkoorden tussen de
producent en de erkende ophaler. In dat geval moet de ophaalfrequen-
tie voldoende zijn om het behoud van de hygiënische werkingsvoor-
waarden in de producerende inrichting te verzekeren; ze moet worden
vastgesteld rekening houdend met de aard en het volume van de
activiteiten.

Art. 21. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglement-
eringen van de Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK VI. — Ophaling en vervoer van dierlijk afval

Art. 22. Dierlijk afval mag alleen worden opgehaald en vervoerd
door de daartoe door de bevoegde Gewestelijke Overheden geregis-
treerde of erkende operatoren.

De registraties en erkenningen, afgeleverd door de bevoegde Gewes-
telijke Overheden, vermelden de categorie van het dierlijk afval die kan
opgehaald of vervoerd worden. Sommige van deze erkenningen en
registraties zijn slechts geldig in tijd van nood.

De lijsten van de geregistreerde vervoerders en erkende ophalers
worden regelmatig bijgewerkt en zullen ter informatie medegedeeld
worden door de bevoegde gewestelijke diensten aan de betrokken

CHAPITRE IV. — Dénaturation des déchets animaux

Art. 15. En l’attente d’une liste de substances utilisables pour la
dénaturation des matières à faible risque destinées aux différentes
filières de traitement, seuls les matières à haut risque, à l’exception de
celles destinées à l’alimentation directe de certains animaux, et les
matériels à risque spécifiés doivent être dénaturés au fur et à mesure de
leur production.

Les substances, compatibles avec les technologies de traitement des
déchets et avec les exigences en matière d’Environnement, qui doivent
être utilisées dans les établissements de production en vue de la
dénaturation des matières à haut risque et des matériels à risque
spécifiés figurent à l’annexe II, point C, de la présente Convention.

Dans l’établissement de production, la dénaturation incombe à
l’exploitant ou à son préposé, qui en assume totalement la charge
financière.

Art. 16. Selon le lieu et les circonstances, le contrôle officiel de la
dénaturation est effectué par les personnes compétentes soit de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire soit du
Ministère régional de l’Environnement concerné.

Dans des conditions spéciales, liées au volume ou à l’état des déchets
animaux ou à la nature du contenant, le vétérinaire, l’inspecteur ou le
contrôleur peut autoriser qu’il soit dérogé à l’obligation de dénatura-
tion pour autant que les déchets soient collectés en container ou moyen
de transport scellé par lui et que le numéro du scellé soit mentionné au
« bordereau de traçabilité des déchets animaux » dont le modèle figure
à l’annexe IV, V ou VI de la présente Convention.

Art. 17. Il est interdit à un producteur de remettre à un transporteur
enregistré ou à un collecteur agréé des déchets animaux qui ne sont pas
dénaturés, sauf s’il s’agit de matières à haut risque destinées à
l’alimentation directe de certains animaux ou de matières à faible
risque. De même, il est interdit à un transporteur enregistré ou à un
collecteur agréé de prendre en charge de tels déchets animaux s’ils ne
sont pas dénaturés.

Art. 18. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

CHAPITRE V. — Obligation de notification

Art. 19. Dès que des déchets animaux sont produits, notification
doit en être faite dans les vingt-quatre heures par le producteur à un
collecteur agréé.

La notification est faite par l’envoi d’une télécopie du « bordereau de
traçabilité des déchets animaux » dont le modèle figure à l’annexe IV, V
ou VI de la présente Convention, dont les rubriques 1 à 4 sont dûment
complétées.

Le choix du collecteur est laissé à la discrétion du producteur des
déchets animaux, dans le respect des listes de collecteurs agréés établies
conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente Conven-
tion.

Art. 20. Il peut être dérogé aux dispositions de l’article 19 pour les
déchets animaux dont la production est prévisible et la collecte
organisée d’avance en vertu d’accords contractuels conclus entre le
producteur et le collecteur agréé. Dans ce cas, la périodicité des
collectes doit être suffisante pour préserver les conditions du fonction-
nement hygiénique de l’établissement de production; elle doit être fixée
compte tenu de la nature et du volume des activités.

Art. 21. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes des Ministères
régionaux de l’Environnement.

CHAPITRE VI. — Collecte et transport des déchets animaux

Art. 22. Les déchets animaux ne peuvent être collectés et transportés
que par des opérateurs enregistrés ou agréés à cette fin par les Autorités
régionales compétentes.

Les enregistrements et agréments par les Autorités régionales
compétentes de collecteurs ou de transporteurs de déchets animaux
mentionnent la catégorie des déchets qui peuvent être collectés ou
transportés. Certains de ces enregistrements ou agréments peuvent ne
prendre effet qu’en période de crise.

Les listes de transporteurs enregistrés et de collecteurs agréés sont
régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les
Services régionaux compétents aux Administrations concernées. Elles
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administraties. Zij zullen ter beschikking worden gesteld op de
websites van de bevoegde gewestelijke diensten.

Art. 23. Wanneer de productie van dierlijk afval hen op de gepaste
manier werd gemeld, dienen de ophalers te handelen in een termijn
zoals overeengekomen met de producent en die zodanig is vastgesteld
dat de hygiënische werking van de producerende inrichting niet in het
gedrang komt.

Dierlijk afval mag slechts worden opgehaald en vervoerd onder de
vastgestelde voorwaarden voor de risicocategorie waartoe het behoort.
Indien het gaat om een mengsel van afval van verschillende risico-
categorieën, wordt het geheel beschouwd als dierlijk afval van de
hoogste risicocategorie van deze waaruit het mengsel bestaat.

Dierlijk afval van een bepaalde risicocategorie mag ook worden
opgehaald en vervoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd
voor het ophalen en vervoeren van afval van een hogere risicocategorie
tot dewelke ze dan ook zullen behoren.

Dierlijk afval bestaande uit verschillende risicocategorieën kan door
een zelfde voertuig opgehaald worden indien het dezelfde technologi-
sche eindbestemming krijgt overeenkomstig de reglementaire vereisten
die op het afval van de hoogst aanwezige risicocategorie van toepas-
sing zijn.

Art. 24. Krachtens de hierboven gestelde bepalingen moet het
dierlijk afval behorende tot de volgende risicocategorieën afzonderlijk
worden opgehaald en vervoerd :

— hoog-risicomateriaal en gespecificeerd risicomateriaal bestemd
voor vernietiging door verbranding of medeverbranding, na een
eventuele voorbehandeling;

— laag-risicomateriaal voor hetzelfde gebruik of bestemd om een
zelfde technologische behandeling te ondergaan;

— dierlijk afval (hoog- of laag-risicomateriaal) bestemd voor recht-
streekse voedering aan bepaalde dieren.

Art. 25. Met elk van deze drie categorieën stemt een model van
« borderel voor de traceerbaarheid van dierlijk afval » overeen.

De modellen van deze borderellen zijn toegevoegd in bijlagen IV, V
en VI van deze Overeenkomst.

Bij de ophaling en het vervoer van dierlijk afval moet een « borderel
voor de traceerbaarheid van dierlijk afval » aanwezig zijn waarvan het
model overeenstemt met de risicocategorie.

Art. 26. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voorzover dit nog
niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van de Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK VII. — Traceerbaarheid van dierlijk afval

Art. 27. De traceerbaarheid van de verwijdering van afval wordt
verzekerd door het gebruik van het « borderel voor de traceerbaarheid
van dierlijk afval » waarvan het model, naargelang de bestemming van
het dierlijk afval, voorkomt in bijlage IV, V of VI bij deze Overeenkomst.

Deze documenten bevatten informatie omtrent de herkomst, de aard,
de hoeveelheid, de bestemming, de verzameling, het gebruik of de
verwerking van het afval.

Voor elke verwijdering wordt een apart borderel opgemaakt.

Elk borderel bestaat uit één enkele vel. Het wordt opgesteld
overeenkomstig de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

De verschillende modellen van borderellen zijn voorgedrukt op
doorschrijf papier en bestaan uit drie exemplaren :

— het origineel exemplaar dat het afval op zijn weg naar de eerste
verwerkende inrichting vergezelt;

— een kopie voor de ophaler;

— een kopie voor de producerende inrichting.

Elke verantwoordelijke persoon, vult de voor hem bestemde rubriek
in en bewaart daarvan een kopie gedurende ten minste drie jaar om ze
op elk verzoek van een bevoegde Overheid te kunnen voorleggen.

Ter identificatie van de producerende inrichting en het te verwijderen
dierlijk afval, vult de producent de rubrieken 1 en 3 van het borderel in.

De hoeveelheid afval van elke aard waaruit het op te halen lot
bestaat, dient op de overeenstemmende lijn van rubriek 3 van het
borderel te worden aangegeven in kg na een daadwerkelijke weging.
Bovendien moet eveneens telkens het afval geı̈ndividualiseerd kan
worden, het aantal samenstellende eenheden van het op te halen lot
worden vermeld.

sont mises à la disposition sur les sites Internet des Services régionaux
compétents.

Art. 23. Lorsque la production de déchets animaux leur a été
dûment notifiée, les collecteurs sont tenus d’intervenir dans un délai
établi en concertation avec le producteur de telle sorte qu’il soit
compatible avec le fonctionnement hygiénique de l’établissement de
production.

Les déchets animaux ne peuvent être collectés et transportés que
dans les conditions fixées pour les déchets de la catégorie de risque à
laquelle ils appartiennent. S’ils constituent un mélange de déchets de
catégories de risque différentes, ils sont considérés dans leur totalité
comme des déchets animaux de la catégorie de risque la plus élevée de
ceux qui constituent le mélange.

Les déchets animaux d’une catégorie de risque donnée peuvent aussi
être collectés et transportés dans les conditions fixées pour la collecte et
le transport de déchets d’une catégorie de risque plus élevée, à laquelle
ils sont alors censés appartenir.

Peuvent aussi être collectés ensemble dans un même moyen de
transport, des déchets animaux de catégories de risque différentes mais
qui reçoivent la même destination technologique finale conformément
aux exigences réglementaires applicables aux déchets de la catégorie de
risque la plus élevée.

Art. 24. En vertu des dispositions qui précèdent, les déchets ani-
maux des catégories de risque suivantes doivent être collectés et
transportés séparément :

— les matières à haut risque ensemble avec les matériels à risque
spécifiés destinés à la destruction par incinération ou co-incinération,
après prétraitement éventuel;

— les matières à faible risque destinées à une même utilisation ou un
traitement de même technologie;

— les déchets animaux (matières à haut risque ou matières à faible
risque) destinés à l’alimentation directe de certains animaux.

Art. 25. A chacune de ces trois catégories correspond un modèle de
« bordereau de traçabilité des déchets animaux ».

Les modèles de bordereaux figurent aux annexes IV, V et VI de la
présente Convention.

Les déchets animaux doivent être collectés et transportés sous le
couvert du bordereau dont le modèle correspondant à la catégorie de
risque considérée.

Art. 26. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes des Ministères
régionaux de l’Environnement.

CHAPITRE VII. — Traçabilité des déchets animaux

Art. 27. La traçabilité de l’enlèvement des déchets est assurée par
l’utilisation du « bordereau de traçabilité des déchets animaux » dont le
modèle, selon la destination des déchets animaux considérée, figure à
l’annexe IV, V ou VI de la présente Convention.

Ces documents comportent les informations relatives à la prove-
nance, la nature, la quantité, la destination, le regroupement, l’utilisa-
tion ou le traitement des déchets.

Un bordereau distinct est établi pour chaque enlèvement.

Chaque bordereau comporte un seul feuillet. Il est établi conformé-
ment à la réglementation relative à l’emploi des langues en matière
administrative.

Les différents modèles de bordereaux sont pré-imprimés sur papier
autocopiant, en trois exemplaires :

— l’exemplaire original accompagnant les déchets lors de leur
cheminement jusqu’au premier établissement de traitement;

— une copie destinée au collecteur;

— une copie destinée à l’établissement de production.

Chaque personne responsable complète la rubrique qui lui incombe
et conserve une copie durant trois ans au moins, pour la présenter à
toute requête d’une Autorité compétente.

En vue de l’identification de l’établissement de production et des
déchets animaux à collecter, le producteur complète les rubriques 1 et
3 du bordereau.

La quantité des déchets de chaque nature constituant le lot à collecter
est mentionnée à chaque ligne correspondante de la rubrique 3 du
bordereau, sous la forme d’un poids exprimé en kg et fondé sur une
pesée effective. De plus, chaque fois que les déchets peuvent être
individualisés, le nombre d’unités constituant le lot à collecter est aussi
mentionné.
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Een afzonderlijk borderel wordt opgemaakt voor elk dier, karkas,
levensmiddel of partij daarvan dat in beslag is genomen en waarvoor
een proces-verbaal is opgesteld.

Als het gaat om hoog of laag-risicomateriaal dat bestemd is om
rechtstreeks aan bepaalde dieren te worden gevoederd, vult de
dierenarts van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen op het daartoe bestemde borderel rubriek 3bis in dat
betrekking heeft op de veterinaire certificering.

Indien de productie aan een erkend ophaler dient gemeld te worden,
vult de producent rubriek 4 in. Hij verstuurt per fax een kopie van het
aldus ingevulde document naar de erkende ophaler.

Bij de ophaling van het afval, vult de gemachtigde van de ophaler
rubriek 5 van het document in.

Het origineel evenals de kopie bestemd voor de ophaler vergezellen
het vervoer van het afval tot aan de inrichting waar het afval wordt
verzameld, verwerkt of gebruikt, terwijl een kopie bij de producent
blijft die deze gedurende ten minste drie jaar ter beschikking houdt van
de dierenarts, de inspecteur of de controleur.

Art. 28. Voor het dierlijk afval waarvan de traceerbaarheid wordt
verzekerd door middel van de borderellen waarvan de modellen als
bijlagen IV en V hierbij zijn gevoegd, bewaart de verantwoordelijke van
de verzamel-, verwerkings- of gebruiksinrichting gedurende ten minste
drie jaar het origineel exemplaar van het document.

Op de factuur van de ophaling, gericht aan de producent van het
afval, vermeldt hij formeel en eenduidig het kenmerk van de desbe-
treffende traceerbaarheidsborderellen evenals de categorie, de aard en
de hoeveelheid van het betreffende afval.

Bovendien moet de factuur in extenso de volgende tekst bevatten :
« De verantwoordelijke van de inrichting die een erkenning heeft voor
de ophaling van het op deze factuur beoogd dierlijk afval bevestigt dat
dit in zijn geheel overhandigd werd aan een inrichting erkend voor het
verzamelen, verwerken of gebruiken ervan. »

De producent van dierlijk afval die de factuur ontvangt waarmee
wordt geattesteerd dat het dierlijk afval wel degelijk de bestemming
heeft verkregen die het was toegewezen, voegt een kopie ervan bij deze
van het traceerbaarheidsborderel die hij bewaart; hij bewaart beide
documenten gedurende ten minste drie jaar zodat hij ze op elk verzoek
van een bevoegde Overheid kan voorleggen.

Indien de ophaling van het dierlijk afval zoals bedoeld in dit artikel
niet gepaard gaat met een facturatie door de ophaler, bezorgt deze
laatste aan de producent een document waarin de vermeldingen
omschreven in het tweede tot vijfde lid 5 van dit artikel zijn
opgenomen..

Art. 29. Voor het dierlijk afval waarvan de traceerbaarheid wordt
verzekerd door middel van de borderellen waarvan de modellen als
bijlagen VI en VII hierbij zijn gevoegd, stuurt de verantwoordelijke van
de gebruiksinrichting het origineel exemplaar van het traceerbaarheids-
borderel, waarvan rubriek 6 naar behoren is ingevuld, naar de
producent van het afval waarmee hij hem ervan op de hoogte brengt
dat het afval reglementair werd gebruikt. Zelf bewaart hij gedurende
ten minste drie jaar een kopie ervan.

Bij ontvangst van dit document, vult de verantwoordelijke van de
producerende inrichting rubriek 7 in waarmee hij bewijst aldus kennis
genomen te hebben van het feit dat het dierlijk afval wel degelijk de
bestemming heeft gekregen die het was toegewezen. Hij bewaart dit
document gedurende ten minste drie jaar zodat hij het op elk verzoek
van een bevoegde Overheid kan voorleggen.

Art. 30. De producent is er toe gehouden, systematisch en schrifte-
lijk, zowel de bevoegde dierenarts, inspecteur of controleur van het
Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen als de
Gewestelijke Overheid op de hoogte te brengen hetzij ingeval van
borderellen waarvan de modellen als bijlagen IV en V hierbij zijn
gevoegd, van de afwezigheid van vermeldingen op de factuur die het
afval beschrijven en bewijzen dat het verzameld, verwerkt of gebruikt
werd, hetzij ingeval van borderellen waarvan de modellen als bijlagen
VI en VII hierbij zijn gevoegd, van het niet terugkrijgen van het
origineel exemplaar van het traceerbaarheidsborderel.

De bevoegde Overheden oefenen geregeld een controle uit op de
toepassing van deze voorschriften overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstukken IX en X van deze Overeenkomst.

Art. 31. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

Un bordereau séparé est établi pour chaque animal, carcasse, denrée
ou lot de ceux-ci saisi et pour lequel un procès-verbal a été établi.

Dans le cas de matières à haut ou à faible risque destinées à
l’alimentation directe de certains animaux, le vétérinaire de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire complète sur le
bordereau destiné à cette fin la rubrique 3bis relative à la certification
vétérinaire.

Lorsqu’il est nécessaire de notifier la production à un collecteur
agréé, le producteur complète la rubrique 4. Il adresse par fax au
collecteur agréé une copie du document ainsi complété.

Au moment de l’enlèvement des déchets, le préposé du collecteur
complète la rubrique 5 du document.

L’exemplaire original ainsi que la copie destinée au collecteur
accompagnent le transport des déchets jusqu’à l’établissement de
regroupement, de traitement ou d’utilisation, tandis qu’une copie est
laissée au producteur qui la tient à la disposition du vétérinaire, de
l’inspecteur ou du contrôleur pendant trois ans au moins.

Art. 28. Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au
moyen des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes IV et V,
le responsable de l’établissement de regroupement, de traitement ou
d’utilisation conserve l’exemplaire original du document pendant trois
ans au moins.

Il établit la facturation de la collecte à l’adresse du producteur des
déchets en mentionnant formellement et de manière univoque la
référence des bordereaux de traçabilité concernés ainsi que la catégorie,
la nature et la quantité des déchets concernés.

En outre, la facture doit comporter in extenso le texte suivant : « Le
responsable de l’établissement agréé pour la collecte de déchets
animaux visés à la présente facture atteste qu’ils ont été remis en totalité
à un établissement agréé pour leur regroupement, traitement ou
utilisation. »

Le producteur des déchets animaux qui reçoit la facture attestant du
fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui leur était
assignée joint une copie à celle du bordereau de traçabilité qu’il a
conservé; il conserve ces deux documents durant au moins trois ans de
manière à pouvoir les présenter sur toute requête d’une Autorité
compétente.

Si la collecte des déchets animaux visés au présent article ne donne
pas lieu à facturation par le collecteur, celui-ci transmet au producteur
un document comportant les mentions prescrites aux alinéas 2 à 5 du
présent article.

Art. 29. Pour les déchets animaux dont la traçabilité est assurée au
moyen des bordereaux dont les modèles figurent aux annexes VI et VII,
le responsable de l’établissement d’utilisation informe le producteur
des déchets de leur utilisation conforme à la réglementation par le
renvoi de l’exemplaire original du bordereau de traçabilité dont la
rubrique 6 est dûment complétée. Il en conserve lui-même une copie
durant trois ans au moins.

Dès réception de ce document, le responsable de l’établissement de
production complète la rubrique 7, attestant ainsi avoir pris connais-
sance du fait que les déchets animaux ont bien reçu la destination qui
leur était assignée. Il conserve ce document durant trois ans au moins
de manière à pouvoir le présenter sur toute requête d’une Autorité
compétente.

Art. 30. Le producteur est tenu d’avertir systématiquement et par
écrit tant le vétérinaire, l’inspecteur ou le contrôleur de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire que l’Autorité
régionale compétente de l’absence soit, dans le cas des bordereaux dont
les modèles figurent aux annexes IV et V, des mentions sur la facture
décrivant les déchets et attestant de leur regroupement, traitement ou
utilisation, soit, dans le cas des bordereaux dont les modèles figurent
aux annexes VI et VII, de l’absence de retour de l’exemplaire original du
bordereau de traçabilité.

Les Autorités compétentes exercent un contrôle régulier sur le respect
de ces prescriptions, conformément aux dispositions des chapitres IX
et X de la présente Convention.

Art. 31. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.
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HOOFDSTUK VIII. — Verwerking en gebruik van dierlijk afval

Art. 32. Dierlijk afval mag alleen worden gebruikt, verzameld of
verwerkt door operatoren die daartoe werden vergund, geregistreerd
of erkend door de bevoegde Gewestelijke Overheden, overeenkomstig
de reglementaire bepalingen vastgesteld door de Federale en Gewes-
telijke Overheden.

Dierlijk afval van een bepaalde risicocategorie dient te worden
gebruikt, verzameld of verwerkt volgens de voorwaarden die zijn
vastgelegd voor het gebruiken, het verzamelen of het verwerken van
afval van dezelfde risicocategorie of van een hogere risicocategorie.

De vergunningen, registraties en erkenningen afgeleverd door de
Gewestelijke Overheden aan gebruikers, verzamelcentra en verwer-
kingsbedrijven vermelden de aard en de risicocategorie van het dierlijk
afval dat er mag gebruikt, verzameld of verwerkt worden. Sommige
van deze vergunningen, registraties en erkenningen zijn slechts geldig
in tijd van nood.

De lijsten van deze vergunde, geregistreerde of erkende bedrijven
worden regelmatig bijgewerkt en zullen ter informatie meegedeeld
worden door de bevoegde gewestelijke diensten aan de betrokken
administraties. Zij zullen ter beschikking gesteld worden op de
websites van de bevoegde gewestelijke diensten.

Art. 33. De voorbehandelingen en behandelingen die mogen of
moeten worden toegepast op het dierlijk afval evenals het toegestane
gebruik van dit afval zijn de volgende :

— a. « Gespecificeerd risicomateriaal » : alle gebruik van dit afval is
verboden. Het dient vernietigd te worden hetzij door verbranding
zonder voorbehandeling, hetzij door verbranding of medeverbranding
na voorbehandeling, voor zover de stof waarmee de denaturatie is
uitgevoerd zichtbaar blijft na de voorbehandeling of het voorbehan-
delde materiaal opnieuw gekleurd wordt wanneer de denaturerende
stof niet meer zichtbaar of waarneembaar is.

In geval van verbranding of medeverbranding na voorbehandeling
moet deze laatste tenminste voldoen aan de volgende parameters :
minimale temperatuur van 133° C, minimale druk van 3 bar gedurende
ten minste 20 minuten na de verkleining van de deeltjesgrootte van het
te verwerken materiaal tot maximaal 5 cm.

Het na deze voorbehandeling bekomen materiaal kan, na akkoord
van de bevoegde gewestelijke overheden, onderworpen worden aan
een bijkomende fysico-chemische behandeling, met als doel het in
overeenstemming te brengen met de technische vereisten van de
industriële installaties, specifiek vergund door de bevoegde Geweste-
lijke Overheid, waarin het vernietigd wordt door gebruik als vervan-
gingsbrandstof.

b. « Hoog-risicomateriaal » : 1° Alvorens te worden verwijderd of
gebruikt, moet het hoog-risicomateriaal overeenkomstig de volgende
bepalingen verwerkt worden :

— hoog-risicomateriaal afkomstig van zoogdieren moet ten minste
onder de voorwaarden die beantwoorden aan de volgende parameters
verwerkt worden : minimale temperatuur van 133° C, minimale druk
van 3 bar gedurende tenminste 20 minuten na verkleining van de
deeltjesgrootte van het te verwerken tot maximaal 5 cm; het eindpro-
duct dient te voldoen aan daartoe bepaalde bacteriologische criteria.

— voor hoog-risicomateriaal afkomstig van andere dieren dan
zoogdieren, mag de verwerking gebeuren volgens andere parameters
die specifiek moeten worden vastgelegd.

De verwerkte producten kunnen vernietigd worden door verbran-
ding of medeverbranding, onder andere in het kader van een thermi-
sche valorisatie als vervangingsbrandstof in door de bevoegde Gewes-
telijke Overheden aangewezen industriële installaties.

De verwerkte producten kunnen ook als basisgrondstof gebruikt
worden voor bepaalde industriële doeleinden op voorwaarde dat ze
uitgesloten zijn van enig gebruik voor de menselijke of dierlijke
voeding, voor de productie van cosmetische of farmaceutische produc-
ten of van organische meststof.

2° Bij gebrek aan één van de in het vorig lid bedoelde bestemmingen,
moet de vernietiging gebeuren door directe verbranding of, in uitzon-
derlijke gevallen en mits afgifte van een specifieke toelating door de
bevoegde overheid, door begraving.

In afwijking van de voorgaande bepalingen, mag hoog-
risicomateriaal afkomstig van in een slachthuis geslachte dieren die niet
werden geslacht wegens de aanwezigheid of het vermoeden van een
aan de meldingsplicht onderworpen ziekte ook worden gebruikt voor
rechtstreekse voedering aan dieren uit dierentuinen of circussen,
pelsdieren, honden voor de drijfjacht die deel uitmaken van een
erkende jachthondenmeute en voor madenkwekerijen, of nog, voor
zover het om kleine hoeveelheden gaat, voor rechtstreekse voedering

CHAPITRE VIII. — Traitement et utilisation des déchets animaux

Art. 32. Les déchets animaux ne peuvent être utilisés, regroupés ou
traités que par des opérateurs autorisés, enregistrés ou agréés à cette fin
par les Autorités régionales compétentes, conformément aux disposi-
tions réglementaires fixées par les Autorités fédérales et régionales.

Les déchets animaux d’une certaine catégorie de risque doivent être
utilisés, regroupés ou traités selon les conditions fixées pour l’utilisa-
tion, le regroupement ou le traitement des déchets animaux de ladite
catégorie ou d’une catégorie de risque plus élevée.

Les autorisations, enregistrements et agréments par les Autorités
régionales compétentes des utilisateurs, des centres de regroupement et
des établissements de traitement mentionnent la nature et la catégorie
de risque des déchets animaux qui peuvent être utilisés, regroupés ou
traités. Certains de ces autorisations, enregistrements et agréments
peuvent ne prendre effet qu’en période de crise.

Les listes de ces établissements autorisés, enregistrés ou agréés sont
régulièrement mises à jour et communiquées pour information par les
Autorités régionales compétentes aux Administrations concernées.
Elles sont mises à la disposition sur les sites Internet des autorités
régionales compétentes.

Art. 33. Les prétraitements et traitements auxquels peuvent ou
doivent être soumis les déchets animaux, ainsi que leurs utilisations
autorisées sont les suivants :

— a. « Matériels à risque spécifiés » : toute utilisation de ces déchets
est interdite. Ils doivent être détruits soit par incinération sans
traitement préalable, soit par incinération ou co-incinération après
traitement préalable, pour autant que la substance de dénaturation
reste décelable après ce dernier, ou que les matériels ayant fait l’objet du
traitement préalable soient de nouveau marqués si la substance de
dénaturation n’est plus visible ou détectable.

Dans le cas d’une incinération ou d’une co-incinération après
traitement préalable, ce dernier doit satisfaire au moins aux paramètres
suivants : température minimale de 133° C, pression minimale de 3 bars
et durée minimale de 20 minutes après réduction de la taille des
particules de matière brute à une taille maximale de 5 cm.

Les matières issues de ce traitement préalable peuvent faire l’objet
d’une opération physico-chimique complémentaire, moyennant l’accord
des Autorités régionales compétentes, visant à les rendre compatibles
avec les impératifs techniques des installations industrielles, spéciale-
ment autorisées à cet effet par l’Autorité régionale compétente, au sein
desquelles elles sont détruites en tant que combustibles de substitution.

b. « Matières à haut risque » : 1° Avant d’être éliminées ou utilisées,
les matières à haut risque doivent être transformées conformément aux
dispositions suivantes :

— pour les matières à haut risque qui proviennent de mammifères, la
transformation doit avoir lieu dans des conditions répondant au moins
aux paramètres suivants : température minimale de 133° C, pression
minimale de 3 bars et durée minimale de 20 minutes après réduction de
la taille des particules de matière brute à une taille maximale de 5 cm;
le produit final doit satisfaire aux critères microbiologiques déterminés
à cette fin.

— pour les matières à haut risque qui proviennent d’animaux autres
que des mammifères, la transformation peut avoir lieu selon d’autres
paramètres de traitement qui doivent être fixés spécifiquement.

Les produits transformés peuvent être éliminés par incinération ou
co-incinération, notamment dans le cadre d’une valorisation thermique
en tant que combustible de substitution dans des installations indus-
trielles désignées par l’Autorité régionale compétente.

Les produits transformés peuvent aussi être utilisés en tant que
matières premières en vue de certaines productions industrielles, à
condition d’être exclus de toute utilisation dans l’alimentation humaine
ou animale ou dans la fabrication de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques ou encore de fertilisants organiques.

2° A défaut de l’une des destinations visées à l’alinéa précédent, la
destruction doit avoir lieu par incinération directe ou, exceptionnelle-
ment en cas de besoin et moyennant délivrance d’une autorisation
spéciale par les Autorités compétentes, par enfouissement.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les matières à haut
risque qui proviennent d’animaux abattus dans un abattoir, sans être
abattus en raison de la présence ou de la suspicion d’une maladie à
déclaration obligatoire, peuvent aussi être utilisées pour l’alimentation
directe d’animaux de zoo ou de cirque, d’animaux à fourrure, de chiens
de meute d’équipages reconnus ou de verminières, ou encore, pour
autant qu’il s’agisse de petites quantités, pour l’alimentation directe
d’autres animaux dont la chair n’est pas destinée à la consommation
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aan andere dieren waarvan het vlees niet bestemd is voor menselijke
consumptie. Om in deze categorie te kunnen worden gerangschikt,
moet het betrokken afval vrij zijn van gespecificeerd risicomateriaal. Dit
afval moet geı̈dentificeerd worden overeenkomstig de pertinente
bepalingen van hoofdstuk II van deze Overeenkomst.

— c. « Laag-risicomateriaal » : laag-risicomateriaal mag, na behan-
deling, gebruikt worden in de productie van verwerkte dierlijke
eiwitten, met name vleesbeendermeel, vleesmeel, beendermeel, bloed-
meel, gedroogd plasma en andere bloedproducten, gehydrolyseerde
eiwitten, hoefmeel, horenmeel, pluimveeslachtafvalmeel, pluimenmeel,
gedroogde kanen, vismeel, dicalciumfosfaat, gelatine en alle andere
vergelijkbare producten daarin begrepen mengsels, voedermiddelen,
voederadditieven en voormengsels, die dergelijke producten bevatten.

De verwerking van het laag-risicomateriaal :

— als het afkomstig is van zoogdieren, moet ten minste voldoen aan
de volgende criteria : temperatuur van tenminste 133° C, druk van
tenminste 3 bar, minimumduur van 20 minuten en een deeltjesgrootte
van ten hoogste 5 cm.

— als het afkomstig is van andere dieren dan zoogdieren, moet
tenminste de hiervoor vastgestelde bacteriologische parameters respec-
teren.

Onverminderd de bijzondere regels die eventueel voor de betrokken
producten van toepassing zijn, zijn de in het vorige lid voor de
verwerking van laag-risicomateriaal vastgestelde voorwaarden niet
van toepassing wanneer ze worden gebruikt :

— voor de productie van voeders voor gezelschapsdieren (« pet
food »);

— voor rechtstreekse vervoedering aan dieren uit dierentuinen of
circussen, pelsdieren, honden voor de drijfjacht die deel uitmaken van
een erkende jachthondenmeute en voor madenkwekerijen, of nog, voor
zover het om kleine hoeveelheden gaat, voor rechtstreekse voedering
aan dieren waarvan het vlees niet bestemd is voor menselijke
consumptie; deze laag-risicomaterialen moeten geı̈dentificeerd worden
overeenkomstig de pertinente bepalingen van hoofdstuk II;

of, wanneer het gaat om :

— ontvette beenderen voor de productie van gelatine;

— huiden en vellen voor de productie van gelatine, collageen en
gehydrolyseerde eiwitten, hoeven, hoornen en haar;

— klieren, weefsels en organen voor farmaceutisch gebruik;

— bloed en bloedproducten;

— melk- en melkproducten;

— dierlijk afval van niet-herkauwers voor de vervaardiging van
gesmolten vet, met uitzondering van bij de vervaardiging verkregen
kanen.

Het vervoederen van eiwitten van dierlijke oorsprong aan herkau-
wers is verboden.

De verwerkte dierlijke eiwitten mogen niet vervoederd worden aan
landbouwhuisdieren die worden gehouden, vetgemest of gefokt voor
de productie van voedingsmiddelen.

Onverminderd op de betrokken producten toepasbare bijzondere
regels is het in het vorig lid bepaalde verbod niet van toepassing op het
gebruik van :

— vismeel in het voer van andere dieren dan herkauwers;

— gelatine afkomstig van andere dieren dan herkauwers als
omhulsel voor toevoegingsmiddelen in de zin van richtlijn 70/524/EEG
van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen
in de veevoeding;

— dicalciumfosfaat en gehydrolyseerde eiwitten verkregen onder de
voorwaarden bepaald bij de Europese reglementering;

— melk, melkproducten, eieren en eiproducten.

Art. 34. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK IX. — Rol van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen

Art. 35. De personen, leden van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, aangewezen in toepassing van de
wetten van 5 september 1952, van 15 april 1965 en van 24 januari 1977,
controleren de toepassing van deze wetten die in het bijzonder bepalen

humaine. Pour être admis dans cette catégorie, les déchets concernés
doivent être débarrassés des matériels à risque spécifiés. Ils doivent être
marqués conformément aux dispositions pertinentes du chapitre II de
la présente Convention.

— c. « Matières à faible risque » : les matières à faible risque peuvent,
après traitement, être utilisées pour la fabrication de protéines animales
transformées, c’est-à-dire la farine de viande et d’os, la farine de viande,
la farine d’os, la farine de sang, le plasma séché et autres produits
sanguins, les protéines hydrolysées, la farine d’onglons, la farine de
corne, la farine d’abats de volaille, la farine de plumes, les cretons
séchés, la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et
d’autres produits similaires, y compris les mélanges, les aliments pour
animaux, les additifs destinés à l’alimentation animale et les prémélan-
gescontenant ces produits.

Ce traitement des matières à faible risque doit avoir lieu :

— si elles proviennent de mammifères, dans des conditions répon-
dant au moins aux paramètres suivants : température minimale de
133° C, pression minimale de 3 bars, durée minimale de 20 minutes et
granulométrie maximale de 5 cm.

— si elles proviennent d’animaux autres que des mammifères, dans
des conditions respectant au moins les paramètres microbiologiques
déterminés à cette fin.

Sans préjudice des règles spécifiques éventuellement applicables
pour les produits concernés, les conditions fixées à l’alinéa précédent
pour le traitement des matières à faible risque ne s’appliquent pas si
elles sont utilisées :

— pour la production d’aliments pour animaux de compagnie (« pet
food »);

— pour l’alimentation directe d’animaux de zoo ou de cirque,
d’animaux à fourrure, de chiens de meute d’équipages reconnus ou de
verminières, ou encore, pour autant qu’il s’agisse de petites quantités,
pour l’alimentation directe d’animaux dont la chair n’est pas destinée à
la consommation humaine directe; ces matières à faible risque doivent
être marquées conformément aux dispositions pertinentes du chapi-
tre II;

ou encore s’il s’agit :

— d’os dégraissés pour la production de gélatine;

— de peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagène et
de protéines hydrolysées, d’onglons, de cornes et de poils;

— de glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique;

— de sang et de produits sanguins;

— de lait et de produits laitiers;

— de déchets de non ruminants pour la production de graisse
fondue, à l’exclusion des crétons dérivés de cette production.

L’utilisation de protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des
ruminants est interdite.

Les protéines animales transformées ne peuvent pas être utilisées
dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou
élevés pour la production de denrées alimentaires.

Sans préjudice des règles spécifiques applicables pour les produits
concernés, l’interdiction visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à
l’utilisation :

— de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux autres que les
ruminants;

— de gélatine de non ruminants pour l’enrobage des additifs au sens
de la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concer-
nant des additifs dans l’alimentation animale;

— de phosphate dicalcique et de protéines hydrolysées obtenus selon
les conditions fixées par la réglementation européenne;

— de lait, de produits laitiers, d’œufs et d’ovoproduits.

Art. 34. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique des Ministères régionaux de l’Environne-
ment.

CHAPITRE IX. — Rôle de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire

Art. 35. Les personnes, membres du personnel de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, désignées en application des
lois du 5 septembre 1952, du 15 avril 1965 et du 24 janvier 1977,
surveillent l’application de ces lois, qui prévoient notamment que les
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dat de voor menselijke consumptie ongeschikte producten worden
bezorgd aan een daartoe erkende inrichting,

Art. 36. Bij de uitvoering van hun prestaties in de producerende
inrichtingen die onder hun controle zijn geplaatst, zijn de in artikel 35
beoogde personen ermee belast :

— in voorkomend geval hun technische bijstand te verlenen bij het
sorteren van het afval in de verschillende risicocategorieën conform de
als bijlage I bij deze Overeenkomst gevoegde lijsten :

— te controleren of het dierlijk afval de voor menselijke consumptie
geschikte producten niet contamineert, het niet terechtkomt in of
terugkeert naar het circuit voor producten die geschikt zijn voor
menselijke consumptie en geen dierlijk afval van een lagere risicocate-
gorie contamineert;

— aan de exploitant van de producerende inrichting telkens wanneer
nodig het document te bezorgen waarvan het model « Bewijs van
inbeslagneming » voorkomt in bijlage III bij deze Overeenkomst om
hem aldus op de hoogte te brengen van de productie van hoog-
risicomateriaal of van gespecificeerd risicomateriaal als gevolg van een
beslissing bij de keuring of bij de gezondheidscontrole;

— voor wat betreft de dierenartsen, rubriek 3bis in te vullen van het
« borderel » waarvan het model voorkomt in bijlage VI bij deze
Overeenkomst;

— geregeld controle uit te oefenen op het gebruik en het bewaren van
de traceerbaarheidsborderellen die bevestigen dat het dierlijk afval
daadwerkelijk werd opgehaald en verzameld of verwerkt door daartoe
vergunde, geregistreerde of erkende bedrijven en daarbij geregeld de
overeenstemming na te gaan van de gegevens vermeld op de borde-
rellen en op de facturen van de ophalers.

— elke vastgestelde tekortkoming of vermoede inbreuk in verband
met de in deze Overeenkomst uiteengezette procedures die voort-
vloeien uit de gewestelijke regelgeving te melden aan de bevoegde
Gewestelijke Overheden.

Art. 37. In bijzondere gevallen kunnen de dierenartsen van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, via een
dienstinstructie, ook worden belast met de certificering van bepaalde
bijzondere sanitaire voorwaarden met betrekking tot de dieren waar-
van het afval afkomstig is, inzonderheid de overeenstemming ervan
met bepaalde Europese reglementaire voorschriften.

Art. 38. De personen vernoemd in artikel 35 bevestigen de door hen
met toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk uitgevoerde
controles door het aanbrengen van de datum en hun stempel en
handtekening op de betreffende documenten.

Overeenkomstig hun eigen dienstinstructies, brengen deze personen
verslag uit over de inlichtingen die zij in toepassing van dit hoofdstuk
aan de Gewestelijke Overheden toezenden. Het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen stelt een jaarrapport op van de
toegezonden inlichtingen. De permanente evaluatie Commissie, bedoeld
in hoofdstuk XIII van deze Overeenkomst, evalueert dit jaarrapport.

Art. 39. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglemen-
teringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid.

HOOFDSTUK X. — Rol van de Gewestelijke Administraties van Leefmilieu

Art. 40. De bevoegde Gewestelijke Overheden vergunnen, registre-
ren of erkennen, overeenkomstig de Gewestelijke regelgeving ter zake,
de ophalers, vervoerders en inrichtingen voor het verzamelen, het
gebruiken, het verwerken en het vernietigen van het dierlijk afval. Zij
controleren regelmatig hun activiteiten. Deze controles omvatten in het
bijzonder de inrichtings- en exploitatievoorwaarden van de inrichtin-
gen, de voorwaarden van de opslag, het verzamelen, het gebruik en de
verwerking van het dierlijk afval en de traceerbaarheid ervan. De
periodieke, verplichte aanmeldingen van het opgehaalde afval door de
erkende ophalers zullen systematisch worden gecontroleerd. Het
vervoer van het dierlijk afval wordt steekproefsgewijs opgevolgd.

Wanneer bij deze controles tekortkomingen worden vastgesteld of
inbreuken vermoed in verband met de federale regelgeving op het
gebied van volksgezondheid of dierengezondheid, meer bepaald deze
regelgevingen die het op de markt brengen, de behandeling, de opslag,
het gebruik, de denaturatie of de vernietiging van dierlijk afval of van
hun verwerkingsproducten betreft, zullen de bevoegde diensten hier-
van worden verwittigd.

Art. 41. Onafhankelijk van het uitgevoerde toezicht in toepassing
van de bepalingen van artikel 40, zullen de bevoegde Gewestelijke
Overheden een systematische toezicht opzetten over de naleving van
de gewestelijke reglementeringen in de inrichtingen die het in deze

produits impropres à la consommation humaine sont remis à un
établissement agréé à cette fin.

Art. 36. A la faveur de leurs prestations dans les établissements de
production placés sous leur contrôle, les personnes visées à l’article 35
sont chargées :

— d’apporter, le cas échéant, leur concours technique au tri des
déchets dans les différentes catégories de risque, conformément aux
listes figurant en annexe I à la présente Convention;

— de contrôler que les déchets animaux ne contaminent pas les
produits propres à la consommation humaine, ne passent ni ne
retournent dans la filière des produits propres à la consomma-
tion humaine et ne contaminent pas des déchets animaux d’une
catégorie de risque inférieure;

— de remettre à l’exploitant de l’établissement de production chaque
fois que de besoin le document « Attestation de saisie » dont le modèle
figure en annexe III à la présente Convention en vue de l’avertir de la
production des matières à haut risque ou des matériels à risque
spécifiés résultant d’une décision d’expertise ou de contrôle sanitaire;

— de compléter, pour ce qui concerne les experts vétérinaires, la
rubrique 3bis du « bordereau » dont le modèle figure à l’annexe VI de
la présente Convention;

— de contrôler régulièrement l’utilisation et la conservation des
bordereaux de traçabilité attestant que les déchets animaux sont
effectivement collectés et regroupés ou traités par des opérateurs
autorisés, enregistrés ou agréés à cette fin et d’assortir régulièrement ces
contrôles de recoupements entre les bordereaux et les factures émises
par les collecteurs;

— de signaler aux Autorités régionales compétentes tout manque-
ment constaté ou toute infraction suspectée en relation avec les
procédures exposées à la présente Convention et qui relèvent des
réglementations régionales.

Art. 37. Dans des cas spéciaux, les vétérinaires experts de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire peuvent aussi être
chargés, par voie d’instruction de Service, de certifier certaines
conditions sanitaires particulières relatives aux animaux dont provien-
nent les déchets, notamment leur conformité à certaines dispositions
réglementaires européennes.

Art. 38. Les personnes visées à l’article 35 attestent des contrôles
qu’elles effectuent en application des dispositions du présent chapitre
par l’apposition sur les documents concernés de la date et de leur
cachet et signature.

Conformément aux instructions de Service qui leur sont adressées,
ces personnes font rapport des informations qu’elles adressent aux
Autorités régionales en application des dispositions du présent chapi-
tre. L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire dresse
un rapport annuel des informations transmises. La Commission
permanente d’évaluation visée au chapitre XIII de la présente Conven-
tion procède à l’évaluation du rapport annuel.

Art. 39. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique.

CHAPITRE X. — Rôle des Administrations régionales de l’Environnement

Art. 40. Les Autorités régionales compétentes autorisent, enregis-
trent ou agréent, conformément aux réglementations régionales en la
matière, les collecteurs, transporteurs et établissements de regroupe-
ment, d’utilisation, de transformation et de destruction des déchets
animaux. Elles exercent un contrôle régulier sur leurs activités. Ces
contrôles portent en particulier sur les conditions d’installation et
d’exploitation de ces établissements, sur les conditions d’entreposage,
de regroupement, d’utilisation et de traitement des déchets animaux, et
sur leur traçabilité. Les déclarations périodiques des déchets collectés,
obligatoirement fournies par les collecteurs agréés, font l’objet d’exa-
mens systématiques. Les transports de déchets animaux font l’objet de
contrôles par sondage.

Lorsque, à l’occasion de ces contrôles, des manquements sont
constatés ou des infractions sont suspectées par rapport aux réglemen-
tations fédérales de santé publique ou de santé animale, notamment
celles réglementant la mise sur le marché, la manipulation, l’entrepo-
sage, l’utilisation, la dénaturation ou la destruction des déchets
animaux ou de leurs produits de transformation, les administrations
compétentes sont averties.

Art. 41. Indépendamment de la surveillance exercée en application
des dispositions de l’article 40, les Autorités régionales compétentes
mettent en place un contrôle systématique du respect des dispositions
réglementaires régionales dans les établissements de production de
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Overeenkomst bedoeld dierlijk afval voortbrengen. Dit toezicht dient
dusdanig opgezet te worden dat al de slachthuizen minstens éénmaal
per jaar worden bezocht, en de uitsnijderijen, de vleeswarenfabrieken,
de inrichtingen uit de visserijsector evenals de inrichtingen voor
opslag, distributie en de detailhandel worden bezocht volgens een
willekeurige programmatie rekening houdend met de productieom-
vang van deze inrichtingen. Het toezicht zal specifiek gericht zijn op de
inrichtings- en exploitatievoorwaarden van de producerende inrichtin-
gen evenals op de denaturatie, de opslag, de ophaling en de bestem-
ming van het dierlijk afval.

Er zal bij de controle bijzondere aandacht geschonken worden aan de
traceerbaarheid van het dierlijk afval stroomafwaarts van de inrichtin-
gen waar het is voortgebracht.

Tevens zullen er door deze Overheden systematisch documentencon-
troles worden uitgevoerd teneinde de lijsten van de inrichtingen, die
erkend zijn door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, te vergelijken met deze van de inrichtingen waar dierlijk
afval wordt opgehaald, volgens de aanmeldingen van het opgehaalde
afval gedaan door de erkende ophalers en dit om eventuele tegenstrij-
digheden op te sporen.

Art. 42. Wanneer ze door de bevoegde personen van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen erover zijn
ingelicht dat tekortkomingen zijn vastgesteld of inbreuken vermoed in
inrichtingen die onder hun toezicht vallen, zullen de bevoegde
Gewestelijke Overheden ambtshalve een onderzoek instellen dat in
voorkomend geval een plaatsbezoek zal omvatten. Zij delen aan de
melder schriftelijk het resultaat van het onderzoek mee. Een opvol-
gingsrapport hieromtrent dient jaarlijks toegezonden te worden aan de
administraties waartoe deze personen behoren.

Art. 43. Bij vaststelling van overtredingen ter gelegenheid van de
uitgevoerde controles door de Gewestelijke Overheden zal er, al
naargelang het geval, een inlichting, een waarschuwing of een proces
verbaal dat kan leiden tot een administratieve boete of een strafrech-
telijke vervolging, opgesteld worden. Er kan overgegaan worden tot
bestuurlijke maatregelen zoals schorsing of intrekking, geheel of
gedeeltelijk, van de vergunning, de registratie of de erkenning. In
voorkomend geval zal er een schorsing of opheffing van de Milieuver-
gunning voorgesteld worden aan de bevoegde overheid, hetzij gewes-
telijk, provinciaal of gemeentelijk. Zonodig zullen de bevoegde Gewes-
telijke Overheden, op kosten van de overtreder, tot de ophaling van het
betreffend dierlijk afval laten overgaan.

Art. 44. De bevoegde personen van de Gewestelijke Overheden
brengen verslag uit over de controles die zij, in toepassing van dit
hoofdstuk en volgens hun eigen dienstinstructies, hebben uitgevoerd.
De bevoegde Gewestelijke Overheden stellen een jaarrapport op van
deze uitgevoerde controles. De permanente evaluatie Commissie,
bedoeld in hoofdstuk XIII van deze Overeenkomst, zal het jaarrapport
evalueren.

Art. 45. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglement-
eringen en dienstinstructies van de Gewestelijke Ministeries bevoegd
voor leefmilieu.

HOOFDSTUK XI. — Afwijkingsbepalingen

Art. 46. De bepalingen van het hoofdstuk VII van deze Overeen-
komst zijn niet van toepassing op het dierlijk afval dat als grondstof
gebruikt wordt voor :

a) de vervaardiging van cosmetische producten, geneesmiddelen,
medische hulpmiddelen, of op uitgangsmateriaal of tussenproducten
ervan voor zover de bijzondere regels die hierop betrekking hebben
worden toegepast en nageleefd, inzonderheid het niet-gebruik van
hoog- en gespecificeerd risicomateriaal;

b) de vervaardiging van voedingsgelatine, voor zover de bepalingen
van het Koninklijk Besluit van 5 december 2000 betreffende voedings-
gelatine worden nageleefd, inzonderheid wat de toegelaten grondstof-
fen bepaald in de artikelen 6 en 7 et het gebruik van het in artikel 8
bepaalde handelsdocument voor het vervoer van grondstoffen betreft.

Art. 47. De bepalingen van de hoofdstukken IV tot en met VI van
deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op het dierlijk afval
bestemd voor tentoonstellingen, productie van trofeeën, onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek, bijzondere studies of analyses op voor-
waarde dat bij het einde van deze onderzoeken, het niet gebruikte
dierlijk afval de bestemming krijgt toegewezen zoals aangeduid door
de gewestelijke reglementering;

déchets animaux visés à la présente Convention. Ces contrôles sont
organisés de sorte que tous les abattoirs soient visités au moins une fois
l’an, les ateliers de découpe, les établissements de fabrication, les
établissements du secteur des produits de la pêche ainsi que les
établissements d’entreposage, de distribution et de vente au détail étant
visités selon une programmation aléatoire organisée en tenant compte
du volume de production de ces établissements. Les contrôles portent
spécialement sur les conditions d’installation et d’exploitation des
établissements de production ainsi que sur la dénaturation, l’entrepo-
sage, la collecte et la destination des déchets animaux.

Une attention particulière est portée au contrôle de la traçabilité des
déchets animaux en aval des établissements où ils sont produits.

En outre, des contrôles documentaires systématiques sont effectués
par ces mêmes Autorités en vue de comparer les listes d’établissements
de production fournies par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaı̂ne alimentaire avec celles des établissements où sont collectés des
déchets animaux, fournies par les collecteurs agréés dans leurs
déclarations périodiques des déchets collectés, afin de rechercher
d’éventuelles discordances.

Art. 42. Lorsqu’elles sont informées par les personnes compétentes
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire que des
manquements sont constatés ou que des infractions sont suspectées
dans des établissements placés sous leur surveillance, les Autorités
régionales compétentes ouvrent d’office une enquête, impliquant le cas
échéant une visite d’inspection des lieux incriminés. Elles communi-
quent par écrit le résultat de leur enquête à la personne qui les a
informé. Un rapport des suites données à ces informations est adressé
annuellement aux administrations dont proviennent ces personnes.

Art. 43. Les infractions constatées à l’occasion des contrôles effectués
par les Autorités régionales font l’objet, selon le cas, d’une information,
d’un avertissement ou d’un procès-verbal, lequel peut aboutir à la
proposition d’une amende administrative ou à des poursuites pénales.
Elles peuvent aussi faire l’objet de sanctions administratives telles
qu’une suspension ou un retrait total ou partiel de l’autorisation, de
l’enregistrement ou de l’agrément. Le cas échéant, une suspension ou
un retrait du Permis d’Environnement est proposé à l’Autorité
compétente, régionale, provinciale ou communale. Au besoin, les
Autorités régionales compétentes font procéder, aux frais du contreve-
nant, à la collecte des déchets animaux incriminés.

Art. 44. Les personnes compétentes des Autorités régionales font
rapport des contrôles qu’elles effectuent en application des dispositions
du présent chapitre, conformément aux instructions de Service qui leur
sont adressées. Les Autorités régionales compétentes dressent un
rapport annuel des contrôles effectués. La Commission permanente
d’évaluation visée au chapitre XIII de la présente Convention procède
à l’évaluation du rapport annuel.

Art. 45. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes et instructions
de Service des Ministères régionaux de l’Environnement.

CHAPITRE XI. — Dispositions dérogatoires

Art. 46. Les dispositions du chapitre VII de la présente Convention
ne s’appliquent pas aux déchets animaux utilisés comme matières
premières pour :

a) la fabrication de produits cosmétiques, aux médicaments ou aux
dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ, pour autant que
des règles spécifiques les concernant soient d’application et respectées,
concernant notamment la non-utilisation de matières à haut risque et de
matériels à risque spécifiés;

b) la fabrication de gélatine alimentaire, pour autant que les
dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2000 relatif à la gélatine
alimentaire soient respectées, notamment en ce qui concerne les
matières premières autorisées mentionnées aux articles 6 et 7 et
l’utilisation du document d’accompagnement commercial prévu à
l’article 8 pour le transport des matières premières.

Art. 47. Les dispositions des chapitres IV à VI de la présente
Convention ne s’appliquent pas aux déchets animaux destinés à des
expositions, à la fabrication de trophées, à l’enseignement, à la
recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, à
condition que, au terme de ces recherches, les déchets qui n’auraient
pas été utilisés reçoivent la destination qui leur est assignée par la
réglementation régionale.
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Voor het in het vorige lid beoogde gebruik is een bijzondere toelating
vanwege de bevoegde gewestelijke dienst nodig, toegestaan na advies
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
wanneer het hoog- of gespecificeerd risicomateriaal betreft.

Het gebruik van het in dit artikel bedoelde dierlijk afval kan slechts
gebeuren door tussenkomst van de inrichtingen die over de in het
vorige lid beoogde toelating beschikken en volgens specifieke voor-
waarden, geval per geval bepaald door de gewestelijke dienst, in
voorkomend geval na advies van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen. Deze voorwaarden omvatten eveneens
de bestemming van het niet gebruikt dierlijk afval.

De toelating vermeldt eveneens de eventuele voorwaarden voor de
denaturatie, geeft de lijst van de producerende inrichtingen waarvan
het bedoelde dierlijk afval kan bekomen worden, evenals een lijst van
vervoerders en ophalers die als enigen gemachtigd zijn.

Het « borderel voor de traceerbaarheid van dierlijk afval » dat voor
het in dit artikel vermelde dierlijk afval in toepassing van hoofdstuk VII
van deze Overeenkomst gebruikt dient te worden, is voorzien in bijlage
VII van deze Overeenkomst.

Art. 48. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover nodig,
opgenomen in de relevante reglementering van het Federaal Ministerie
van Volksgezondheid en van de Gewestelijke Ministeries van leefmi-
lieu.

HOOFDSTUK XII. — Bepalingen betreffende de financiering

Art. 49. De kosten van de prestaties verricht in uitvoering van deze
Overeenkomst door de bevoegde personen van het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de Gewestelijke
Ministeries bevoegd voor leefmilieu, zijn ten laste van hun respectie-
velijke administraties.

Art. 50. Behalve wanneer een bijzondere reglementering het anders
bepaalt, zijn de kosten voor het vervoer, het ophalen, het opslaan, het
verzamelen, het gebruiken, het verwerken of vernietigen van dierlijk
afval, inclusief dat wat administratief of gerechtelijk in beslag is
genomen, volledig ten laste van de eigenaar of de invoerder van het
dierlijk afval. Bij diens ontstentenis zijn zij ten laste van de producent of
de houder.

Art. 51. Indien geen enkele van de in voorgaand artikel bedoelde
personen tijdig kan worden geı̈dentificeerd, bekostigt de dienst die de
inbeslagname heeft gedaan, ten bewarende titel, de verwijdering van
het dierlijk afval.

Art. 52. De bepalingen van dit hoofdstuk worden, voor zover dit
nog niet gebeurd en relevant is, opgenomen in de bestaande reglement-
eringen van het federale Ministerie van Volksgezondheid en van de
Gewestelijke Ministeries bevoegd voor leefmilieu.

HOOFDSTUK XIII. — Slotbepalingen

Art. 53. Met betrekking tot de bepalingen van deze Overeenkomst
die dienen uitgevoerd door de Administraties onder hun bevoegdheid,
zullen de ondergetekende Ministers, binnen de maand volgend op de
ondertekening, middels dienstinstructies de nodige maatregelen ter
uitvoering uitvaardigen.

Art. 54. Met betrekking tot de bepalingen van deze Overeenkomst
die dienen opgelegd aan derden, zullen de ondergetekende Ministers,
binnen de zes maanden volgend op de ondertekening, de wettelijke
middelen voorstellen en de nodige reglementering uitvaardigen die
noodzakelijk zijn voor de uniforme toepassing ervan in het hele land.

Art. 55. De leidinggevende ambtenaren van de in de aanhef van
deze Overeenkomst vernoemde diensten kunnen in gezamenlijk over-
leg de bijlagen aanpassen. Anderzijds kunnen zij ook, in gezamenlijk
overleg, het beschikkend gedeelte wijzigen om het in overeenstemming
te brengen met wijzigingen van de Europese regelgeving betreffende
zijn toepassingsgebied.

Art. 56. De vernoemde leidinggevende ambtenaren zullen een per-
manente Commissie ter evaluatie van de toepassing van deze Overeen-
komst oprichten. De coördinatie van deze Commissie wordt toever-
trouwd aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

Iedere éénzijdige wijziging van een reglementering in verband met
het toepassingsgebied van deze Overeenkomst dient medegedeeld te
worden aan deze Commissie.

Gedaan te Brussel op 10 januari 2003.

J. TAVERNIER,
Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu

Les utilisations visées à l’alinéa précédent sont subordonnées à une
autorisation spécifique de l’Administration régionale compétente,
accordée, s’il s’agit de matières à haut risque ou de matériels à risque
spécifiés, après avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire.

L’utilisation des déchets animaux visés au présent article ne peut
avoir lieu qu’à l’intervention d’établissements détenteurs de l’autorisa-
tion visée à l’alinéa précédent et selon des conditions particulières
fixées au cas par cas par l’Administration régionale, le cas échéant,
après avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne
alimentaire. Ces conditions concernent aussi la destination des déchets
qui ne seraient pas utilisés.

L’autorisation mentionne aussi les conditions éventuelles pour la
dénaturation, les établissements de production autorisés ainsi que les
transporteurs et collecteurs qui seuls sont habilités.

Le « bordereau de traçabilité des déchets animaux » à utiliser pour les
déchets visés au présent article en application du chapitre VII de la
présente Convention est celui dont le modèle figure en annexe VII à la
présente Convention.

Art. 48. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

CHAPITRE XII. — Dispositions relatives au financement

Art. 49. Les frais des prestations effectuées en exécution de la
présente Convention par les personnes compétentes de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire ou par les Adminis-
trations des Ministères régionaux de l’Environnement sont à charge de
leurs Administrations respectives.

Art. 50. A moins qu’une réglementation particulière n’en dispose
autrement, les frais de transport, de collecte, d’entreposage, de
regroupement, d’utilisation, de traitement ou de destruction des
déchets animaux, y compris ceux faisant l’objet d’une saisie adminis-
trative ou judiciaire, sont à la charge exclusive du propriétaire ou de
l’importateur des déchets animaux. A défaut, ils sont à la charge du
producteur ou du détenteur.

Art. 51. Au cas où aucune des personnes visées à l’article précédent
ne peut être identifiée en temps utile, le Service qui a procédé à la saisie
prend à sa charge l’enlèvement des déchets animaux, à titre conserva-
toire.

Art. 52. Les dispositions du présent chapitre sont, pour autant que
de besoin, intégrées dans les réglementations pertinentes du Ministère
fédéral de la Santé publique et des Ministères régionaux de l’Environ-
nement.

CHAPITRE XIII. — Dispositions finales

Art. 53. Pour ce qui concerne les dispositions de la présente
Convention applicables par les Administrations placées sous leur
autorité, les Ministres signataires promulguent par voie d’instructions
de Service, dans le mois suivant sa signature, les mesures nécessaires à
son application.

Art. 54. Pour ce qui concerne les dispositions de la présente
Convention opposables aux tiers, les Ministres signataires, dans les
six mois de sa signature, proposent les moyens législatifs et promul-
guent les moyens réglementaires nécessaires à son application uni-
forme dans le pays.

Art. 55. Les fonctionnaires dirigeants des Administrations visées au
préambule de la présente Convention peuvent, conjointement, en
modifier les annexes. D’autre part, ils peuvent aussi, conjointement, en
modifier le dispositif afin de le rendre conforme aux modifications
apportées aux législations et réglementations européennes relatives à
son champ d’application.

Art. 56. Lesdits fonctionnaires dirigeants mettent en place une
Commission permanente d’évaluation du suivi de l’exécution de la
présente Convention. La coordination de cette Commission est confiée
à l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire.

Toute modification unilatérale d’une réglementation en relation avec
le champ d’application de la présente Convention fait d’office l’objet
d’une information de ladite Commission.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

J. TAVERNIER,
Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l’Environnement
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Mevr. V. DUA,
Minister van Leefmilieu en Landbouw

D. GOSUIN,
Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud,

Openbare Netheid en Buitenlandse Handel

Annexe Ier

LISTE DES DECHETS ANIMAUX

CHAPITRE Ier. — Matières à faible risque

1. Produits qui ne sont pas, en raison de leur nature, destinés à la consommation humaine, et qui, à la fois :

— proviennent d’animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres
à la suite d’une expertise ou d’un examen sanitaire par un vétérinaire;

— ne présentent aucun risque sérieux de propagation de maladies pour la santé des hommes et des animaux.

En pratique :

— animaux de boucherie, lapins et gibier à poils : peaux, cornes, onglons, laine, soies;

— volailles et gibier à plumes : pattes et têtes non soumises à l’expertise, plumes, abats blancs;

— produits de la pêche : abats frais de poisson, déchets provenant de la préparation du poisson (écailles, coquilles, carapaces,
têtes, queues, nageoires, arêtes).

2. Produits qui sont destinés à la consommation humaine, et qui, à la fois :
— proviennent d’animaux abattus, chassés ou pêchés pour la consommation humaine qui ont été déclarés propres

à la suite d’une expertise ou d’un examen sanitaire par un vétérinaire;
— ne présentent aucun risque pour la santé des hommes et des animaux;
— ont été détournés de leur destination première pour des raisons technologiques ou commerciales, ou en raison

de leur mode de production.

A titre d’exemple :

animaux de toutes espèces : abats, sang, os, graisses et autres chutes du parage, du désossage et de la découpe qui ont subi
des manipulations ou traitement inappropriés par rapport aux exigences applicables à ces mêmes produits propres à la
consommation humaine tels quels.

3. Produits d’animaux non soumis à l’expertise vétérinaire.
Les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson, conformément à la réglementation

régionale en la matière.
Ne peuvent en aucun cas être considérés comme matières à faible risque, les produits visés au présent chapitre et

qui, selon le cas :
— sont avariés et présentent de ce fait un risque pour la santé des personnes et des animaux;
— proviennent d’animaux qui ont fait l’objet d’infractions à la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de

substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez
les animaux;

— proviennent d’animaux qui contiennent ou sont suspects de contenir en quantité supérieure à celles autorisées
des contaminants ou des substances à effet pharmacologique ou leurs résidus;

— sont contaminés par des matières à haut risque ou des matériels à risque spécifiés, ou qui en contiennent.

CHAPITRE II. — Matériels à risque spécifiés

Animaux concernés
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Bovins âgés de 0 à 12 mois x

Bovins âgés de plus de 12 mois x x x x x

Ovins et caprins âgés de 0 à
12 mois

x

M. FORET,
Ministre de l’Aménagement du territoire,

de l’Urbanisme et de l’Environnement

D GOSUIN,
Ministre de l’Environnement et de la Politique de l’Eau,

de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,
et du Commerce extérieur
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Bijlage I

LIJST VAN DIERLIJK AFVAL

HOOFDSTUK I. — Laag-risicomateriaal
1. Producten die, vanwege hun aard, niet bestemd zijn voor rechtstreekse menselijke consumptie en die, tegelijk :
— afkomstig zijn van voor menselijke consumptie geslachte of bij jacht of visvangst gevangen dieren die daartoe

geschikt werden verklaard bij een keuring of een gezondheidsonderzoek door een dierenarts;
— geen enkel ernstig gevaar inhouden voor de verspreiding van ziekten bij mens en dier.

Praktisch :

— slachtdieren, konijnen en haarwild : huiden, hoornen, hoeven, wol, haar;

— pluimvee en gevederd wild : niet gekeurde poten en koppen, veren, wit slachtafval;

— visserijproducten : vers afval van vis, afval afkomstig van de bereiding van vis (schubben, schelpen, schalen, koppen,
staarten, vinnen, graten).

2. Producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie en die, tegelijk :
— afkomstig zijn van voor menselijke consumptie geslachte of bij jacht of visvangst gevangen dieren die daartoe

geschikt werden verklaard na een keuring of een gezondheidsonderzoek door een dierenarts;
— geen enkel gevaar inhouden voor de gezondheid van mens en dier;
— aan hun primaire bestemming werden onttrokken om technologische of commerciële redenen of op grond van

hun productiewerkwijze.

Bijvoorbeeld :

— dieren van alle soorten : slachtafval, bloed, beenderen, vet en andere weefsels afkomstig van het opmaken, uitbenen en
versnijden die bewerkingen of behandelingen hebben ondergaan die niet overeenstemmen met de eisen die gelden voor
diezelfde producten die als dusdanig voor menselijke consumptie geschikt zijn.

3. Producten van niet aan de veterinaire keuring onderworpen dieren.
In open zee gevangen vis voor de productie van vismeel, overeenkomstig de gewestelijke reglementering

dienaangaande.
Mogen in geen geval als laag-risicomateriaal worden beschouwd, de in dit hoofdstuk bedoelde producten die, al

naargelang het geval :
— bedorven zijn en daardoor gevaar voor de gezondheid van mens en dier opleveren;
— afkomstig zijn van dieren die het voorwerp vormden van overtreding op de wet van 15 juli 1985 betreffende het

gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking, anti-hormonale werking, beta-adrenergische werking of
productie-stimulerende werking bij dieren;

— afkomstig zijn van dieren die een grotere dan de toegestane hoeveelheid contaminanten of andere stoffen met
farmacologische werking of residuen daarvan bevatten;

— gecontamineerd zijn met hoog-risicomateriaal of met gespecificeerd risicomateriaal, of die dergelijk materiaal
bevatten.

HOOFDSTUK II. — Gespecificeerd risicomateriaal

Betrokken dieren
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Runderen van 0 tot 12 maanden x

Runderen ouder dan 12 maanden x x x x x

Schapen en geiten van 0 tot 12 maan-
den

x

Schapen en geiten ouder dan 12 maan-
den (of waarbij een van de blijvende
snijtanden door het tandvlees is gebro-
ken)

x x x x

Bizons worden gelijkgesteld met runderen.
Onder ingewanden verstaat men het gehele spijsverteringskanaal van het duodenum tot en met het rectum. De

ingewanden mogen worden geledigd.
Wat de kop betreft, behoren de tong, de neus, de onderkaak en de kauwspieren niet tot het gespecificeerde

risicomateriaal.
Als echter geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid die wordt geboden door het koninklijk besluit van

4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen
om de eetbare delen van kopbeenderen van de kop te scheiden in een expliciet daartoe erkende uitsnijderij, moet de
kop in zijn geheel als gespecificeerd risicomateriaal behandeld worden.

Bij het wegnemen van de neus moeten de oogkassen, de schedelholte en het schedeldak intact blijven.
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Bovendien, moeten als gespecificeerd risicomateriaal behandeld worden, de gehele koppen van herkauwers van
meer dan 12 maanden oud :

— die ongeschikt werden verklaard voor menselijke consumptie;
— die werden geslacht als een particuliere slachting of als een noodslachting;
— die afkomstig zijn van een dier waarbij een niet-veralgemeende cysticercosis werd vastgesteld.
Evenwel mogen de inwendige en uitwendige kauwspieren van herkauwers van meer dan 12 maanden die een

particuliere slachting hebben ondergaan, in het slachthuis worden uitgesneden met het oog op menselijke consumptie.
Het darmscheil dat in zijn geheel moet worden vernietigd (met inbegrip van het vet dat het bevat) omvat het grote

en kleine net niet.
Onder wervelkolom moet worden verstaan de wervels behalve de staartwervels en de dorsale wortelganglia en

andere bij de wervelkolom gelegen zenuwweefsels waarvan het vlees moet worden verwijderd. De dwarsuitsteeksels
van de borst- en lendenwervels evenals de vleugels van het heiligbeen worden niet als gespecificeerd risicomateriaal
beschouwd.

De krengen of karkassen afkomstig van met overdraagbare spongiforme encefalopathie aangetaste of verdacht
aangetaste herkauwers, de karkassen, het slachtafval en dierlijk afval, met inbegrip van huiden, poten, hoornen en
bloed, afkomstig van het slachten van dieren die aan een snelle test voor BSE-diagnose werden onderworpen waarvan
het resultaat ongunstig of twijfelachtig is, alsook de dieren die niet aan die test werden onderworpen terwijl die
verplicht was, moeten behandeld worden als gespecificeerd risicomateriaal.

De krengen of karkassen waarvan het gespecificeerde risicomateriaal niet werd verwijderd terwijl die bewerking
verplicht is, moeten als gespecificeerd risicomateriaal behandeld worden.

Het vlees of het dierlijk afval dat is verontreinigd met gespecificeerd risicomateriaal moeten eveneens als
gespecificeerd risicomateriaal behandeld worden.

Het gespecificeerd risicomateriaal kan verwijderd worden in de hierna volgende inrichtingen voor zover deze
inrichtingen aan de hiertoe vastgestelde voorwaarden voldoen :

— slachthuizen : tonsillen, ingewanden, darmscheil, milt, ruggenmerg en eventueel de wervelkolom, evenals
gehele koppen van herkauwers ouder dan twaalf maanden die ongeschikt voor menselijke consumptie zijn verklaard,
die als particuliere slachting of noodslachting werden aangeboden of nog door niet-uitgezaaide cysticercose zijn
aangetast;

— uitsnijderijen : wervelkolom van runderen ouder dan twaalf maanden en, onder bepaalde voorwaarden,
schedels (met inbegrip van de hersenen en de ogen) van runderen, schapen en geiten;

— lokalen bestemd voor het uitbenen en versnijden van vers vlees in inrichtingen voor de vervaardiging van
gehakt, vleesbereidingen en vleesproducten : wervelkolom van runderen ouder dan twaalf maanden;

— lokalen bestemd voor het uitbenen en versnijden in winkels voor vers vlees : werkvelkolom van runderen ouder
dan twaalf maanden.

Voor een toelating om de wervelkolommen te verwijderen, moet de exploitant van een slachthuis een speciale
techniek kunnen aanwenden waarbij het tegelijkertijd mogelijk is de vereisten na te leven bij het doorzagen van de
karkassen en het hygiënisch behandelen van het vlees, meer bepaald de verplichting om het dier hangend te bewerken.

Om de gehele koppen van runderen, schapen en geiten ouder dan twaalf maanden in een uitsnijderij te mogen
uitbenen, moet deze inrichting speciaal te dien einde door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend.

Om de wervelkolommen van runderen ouder dan twaalf maanden te mogen verwijderen in de lokalen bestemd
voor het uitbenen en versnijden in de winkels voor vers vlees (slagerijen, vleesafdelingen in grootwarenhuizen,
leurhandel in vers vlees), moeten deze inrichtingen hiertoe speciaal vergund zijn door de Minister van Volksgezond-
heid en aan de speciale voorwaarden ter zake voldoen.

HOOFDSTUK III. — Hoog-risicomateriaal

1. Alle dierlijk afval dat niet voorkomt in de hoofdstukken I en II van deze bijlage is hoogBrisicomateriaal.

2. Voor de rechtstreekse voedering van bepaalde dieren bruikbaar hoog-risicomateriaal.

Hoog-risicomateriaal waarvan de keurder vaststelt dat het afkomstig is van voor de menselijke voeding geslachte
of bij jacht of visvangst gevangen dieren en dat naar aanleiding van een veterinaire keuring ongeschikt werd verklaard
om een reden die volledig losstaat van enig vermoeden of aanwezigheid van een ziekte met meldingsplicht of een op
de mens of andere dieren overdraagbare ziekte, mag, op voorwaarde dat de keurder bevestigt dat aan die voorwaarden
is voldaan, worden gebruikt in madenkwekerijen of voor rechtstreekse voedering van dieren in dierentuinen of
circussen, pelsdieren, honden voor de drijfjacht die deel uitmaken van een erkende jachthondenmeute of van dieren
waarvan het vlees niet bestemd is voor rechtstreekse menselijke consumptie.

Praktisch en bij wijze van voorbeeld :

— slachtdieren, konijnen en haarwild :

— vlees van dieren geslacht voor de navellitekenvorming, van te jong geslachte dieren, van dieren waarvan het vlees
oedemateus is of die tekenen vertonen van uitmergeling;

— karkassen of delen van karkassen met ernstige sereuse- of bloedinfiltratie, abnormale kleur, vastheid, geur of smaak,
met uitmergeling, melanose, of met gesloten letsels van traumatische oorsprong;

— vlees van het opmaken van de steekwonde;

— vlees met een uitgesproken geslachtsgeur;

— varkenslongen met broeiwater;

— varkenslevers met « white spots ».

— pluimvee en gevederd wild :

— vlees met een abnormale geur, kleur of smaak, traumatische letsels, afwijkende consistentie, cachexie of
buikwaterzucht;

— delen van karkassen of organen met lokale letsels die de gezondheid van het overige vlees niet beı̈nvloeden.

— alle soorten : voor menselijke consumptie geschikt vlees of andere voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, in beslag
genomen wegens betrokkenheid bij een louter administratieve overtreding en voor zover zij uitsluitend kosteloos worden
afgestaan en niet verhandeld.
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Mogen in geen geval voor dat doel worden gebruikt, de in dit hoofdstuk bedoelde producten die al naargelang het
geval :

— bedorven zijn en daardoor gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier;
— afkomstig zijn van dieren die het voorwerp vormden van overtreding op de wet van 15 juli 1985 betreffende het

gebruik bij dieren van stoffen met hormonale werking, anti-hormonale werking, beta-adrenergische werking of
productie-stimulerende werking bij dieren;

— afkomstig zijn van dieren die een grotere dan de toegestane hoeveelheid contaminanten of andere stoffen met
farmacologische werking of residuen daarvan bevatten;

— gecontamineerd zijn met gespecificeerd risicomateriaal of die dergelijke materiaal bevatten.

Bijlage II

Voorwaarden bij de productie van dierlijk afval

In de erkende inrichtingen, de grensinspectieposten en de detailhandel mag, behalve de eigenlijke productie, geen
dierlijk afval worden gemanipuleerd, verwerkt of opgeslagen met behulp van uitrusting of in lokalen of ruimten die
bestemd zijn voor producten die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

De productie van afval van verschillende risicocategorieën door eenzelfde inrichting houdt in dat deze over
verschillende circuits daarvoor dient te beschikken, meer bepaald voor wat de uitrusting en de opslaglokalen betreft.

Bij ontstentenis hiervan zal al het in de inrichting voortgebrachte dierlijk afval gelijkgesteld worden met de hoogste
risicocategorie van dierlijk afval dat er wordt voortgebracht.

Deze bepaling geldt evenzeer voor het laag-risicomateriaal voortgebracht op de slachtlijnen die niet beschikken
over een bufferopslag waardoor dierlijk afval afkomstig van karkassen die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke
consumptie kan worden weggehaald.

De exploitanten van de inrichtingen waar gespecificeerd risicomateriaal geproduceerd wordt, zijn er toe gehouden
de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad op te volgen betreffende de bescherming van het personeel dat
gespecificeerd risicomateriaal behandelt.

Volgende voorwaarden dienen te worden opgevolgd :

A) Inrichting en uitrusting

1. Alle inrichtingen.

In alle inrichtingen moeten de recipiënten en verpakkingen die voor dierlijk afval zijn bestemd, een welbepaalde
kleur hebben al naargelang van de categorie en in het bijzonder uitsluitend voor dat gebruik bestemd zijn.

De recipiënten en verpakkingen bestemd voor gespecificeerd risicomateriaal zijn in elk geval van een gele kleur
en zijn duidelijk voorzien van de vermelding GRM in letters van tenminste 15 cm hoog. Deze recipiënten zijn speciaal
voorbehouden voor dit gebruik.

De recipiënten en verpakkingen gebruikt voor het verzamelen en stockeren van laag-risicomateriaal moeten
duidelijk geı̈dentificeerd zijn aan de hand van etiketten waarop de woorden « niet bestemd voor menselijke
consumptie » aangebracht zijn in letters van tenminste 2 cm groot. Deze recipiënten moeten speciaal voor dat gebruik
bestemd zijn.

Iedere inrichting waar dierlijk afval geproduceerd wordt, dient over een uitrusting te beschikken, vast of mobiel,
die toelaat iedere categorie van dierlijk afval die overgedragen wordt aan de ophaler werkelijk te wegen. Deze
uitrusting dient aangepast te zijn aan de omvang en de aard van de uitgevoerde activiteiten in de inrichting om aldus
te kunnen voldoen aan de verplichting van de weging zonder het ophalen ervan te hinderen.

2. Voor het intracommunautaire handelsverkeer erkende inrichtingen.

Al deze inrichtingen dienen tenminste te beschikken over speciale waterdichte, corrosiebestendige recipiënten
voorzien van een deksel en een sluitingssysteem om te verhinderen dat onbevoegden er iets uit kunnen nemen,
bestemd om vers vlees, vleesbereidingen, vleesproducten of bijproducten van dierlijke oorsprong die ongeschikt zijn
voor menselijke consumptie op te slaan, of een afsluitbaar lokaal hiervoor indien daarvan zo grote hoeveelheden
bestaan dat een dergelijk lokaal noodzakelijk is of indien het dierlijk afval niet dagelijks wordt opgehaald of vernietigd.
Wanneer het dierlijk afval via afvoerbuizen wordt verwijderd moeten deze zo zijn gebouwd en geplaatst dat ieder risico
op contaminatie vermeden wordt.

De slachthuizen voor pluimvee of konijnen dienen bovendien over een afzonderlijke afsluitbare voorziening te
beschikken voor de opslag van karkassen, delen van karkassen of slachtafval die ongeschikt of schadelijk voor de
menselijke consumptie zijn bevonden of verklaard, tenzij er voor dit doel gesloten recipiënten aanwezig zijn buiten de
bedrijfsgebouwen.

De slachthuizen voor slachtdieren dienen bovendien te beschikken over een afzonderlijk, afsluitbaar en gekoeld
lokaal voor de opslag van karkassen, delen van karkassen of slachtafval die ongeschikt of schadelijk voor menselijke
consumptie zijn bevonden of verklaard, eventueel aangevuld met gesloten recipiënten die zich buiten de gebouwen
bevinden.

De slachthuizen dienen ook te beschikken over een lokaal of een specifieke voorziening voor de opslag van de
pluimen of de huiden.
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3. Voor inrichtingen met geringe capaciteit.

Al deze inrichtingen dienen tenminste te beschikken over speciale waterdichte, corrosiebestendige recipiënten
voorzien van een deksel en een sluitingssysteem om te verhinderen dat onbevoegden er iets uit kunnen nemen,
bestemd om vlees in op te slaan dat ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat dient verwijderd of vernietigd
te worden.

De slachthuizen voor slachtdieren dienen bovendien te beschikken over een afzonderlijk, gekoeld en afsluitbaar
lokaal voor de opslag van karkassen, delen van karkassen of slachtafval die ongeschikt of schadelijk voor menselijke
consumptie zijn bevonden of verklaard, eventueel aangevuld met gesloten recipiënten die zich buiten de gebouwen
bevinden.

4. Detailhandel.

Al deze inrichtingen dienen tenminste te beschikken over waterdichte, duidelijk gemerkte recipiënten om dierlijk
afval in op te slaan, en die zijn voorzien van een sluiting om te verhinderen dat onbevoegden er afvalstoffen uit
verwijderen of aan toevoegen.

In de verkooppunten van vers vlees waar gespecificeerd risicomateriaal geproduceerd wordt, dient al het dierlijk
afval zoals de beenderen, de vetten, de afval van het opschikken en het gespecificeerd risicomateriaal verzameld en
opgeslagen te worden in dezelfde recipiënten. Al dit verzameld dierlijk afval moet dan ook als gespecificeerd
risicomateriaal behandeld worden.

B) Exploitatie

1. Erkende inrichtingen.

De werkplaatsen mogen niet gebruikt worden voor de bewerking, bereiding, verwerking, verpakking of opslag
van waren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Het dierlijk afval en ander slachtafval dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, het vlees dat ongeschikt is
bevonden of verklaard voor de menselijke consumptie en het vlees dat tot nader onderzoek in observatie is
aangehouden, dienen onmiddellijk op zodanige manier verwijderd te worden dat er geen enkel gevaar op contaminatie
of bezoedeling van voor menselijke consumptie geschikt vlees kan ontstaan. Zij mogen niet in contact kunnen komen
met dit vlees en dienen zo spoedig mogelijk ondergebracht te worden in uitrustingen, recipiënten of lokalen die
respectievelijk en exclusief voor dit doel bestemd zijn en zo ontworpen en geplaatst zijn dat contaminatie en
bezoedeling van voor menselijke consumptie geschikt vlees voorkomen wordt.

De karkassen, delen van karkassen en slachtafval die definitief ongeschikt voor menselijke consumptie of
schadelijk zijn bevonden of verklaard, dienen gedenatureerd te worden, indien nodig in het bijzijn en volgens de
instructies van de dierenarts, door de exploitant van het slachthuis of de inrichting waar de keuring is uitgevoerd. De
noodzakelijke middelen hiertoe worden door de exploitant ter beschikking gesteld.

De recipiënten die zich in de werklokalen bevinden voor het verzamelen van dierlijk afval en van vlees dat
ongeschikt is voor menselijke consumptie dienen elke dag na gebruik geledigd, gereinigd en ontsmet te worden.

In de lokalen of afzonderlijke plaatsen bestemd voor de opslag van ongeschikt of schadelijk verklaard vlees mag
noch vlees worden opgeslagen dat geschikt wordt verklaard, noch vlees dat tot nader onderzoek in observatie wordt
aangehouden, noch andere voedingsmiddelen.

Het personeel dient vanwege de exploitant de nodige informatie en opleiding te ontvangen die nodig is voor de
uitvoering van zijn taken voortvloeiend uit deze Overeenkomst.

2. Detailhandel

Het afval moet behandeld en opgeslagen worden op zodanige hygiënische wijze dat zo veel als mogelijk de
contaminatie van het vlees, van het gereedschap, van de uitrusting en van de lokalen voorkomen wordt.

C) Lijst van stoffen die mogen worden gebruikt bij de denaturatie

Chemische stof Kleur Solvent
Minimumconcentratie

van de gebruiksklare oplossing

gr/l %

Methyleenblauw Blauw Water 5 0, 5

Tartrazine T 2005 Geel Water 5 0, 5

Door de bepalingen van dit punt in de relevante reglementering van het federaal Ministerie van Volksgezondheid
te integreren, wordt een termijn van een jaar voorzien om het gebruik van Tartrazine te verbieden zodat de denaturatie
alleen nog mag worden uitgevoerd met behulp van de hierboven vermelde blauwe kleurstof.
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