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Betreft : Ontvangst van kadavers afkomstig uit het buitenland 
 
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
Op 30 juli 2008 werd een kadaver van een Frans rund voor een autopsie naar het 
CODA vervoerd. 
De Verordening 1774/2002 van 3 oktober 2002 stelt de sanitaire regels vast die van 
toepassing zijn op dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke 
consumptie. 
Artikel 8 betreft de verzending van dierlijke bijproducten en verwerkte producten naar 
andere Lidstaten. 
Dit artikel stelt dat de dierlijke bijproducten en de verwerkte producten slechts kunnen 
verzonden worden naar andere Lidstaten mits naleving van de volgende 
voorwaarden: 

• De lidstaat van bestemming moet de ontvangst hebben toegestaan van 
categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal, verwerkte producten die afgeleid 
zijn van categorie 1- en categorie 2-materiaal, en verwerkte dierlijke eiwitten. 

• De hieronder bedoelde dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten : 
a) vergezeld gaan van een handelsdocument of, wanneer de verordening 
1774/2002 dat voorschrijft, een gezondheidscertificaat, en 
b) rechtstreeks naar de installatie van bestemming worden vervoerd, die 
overeenkomstig deze verordening erkend moet zijn. 

• Wanneer een lidstaat categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal, verwerkte 
producten die afgeleid zijn van categorie 1- en categorie 2-materiaal, en 
verwerkte dierlijke eiwitten naar andere lidstaten zendt, meldt de bevoegde 
autoriteit van de plaats van oorsprong via het TRACES-systeem, dan wel via 
een andere onderling overeengekomen methode, iedere zending aan de 
bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming. 

• Wanneer de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming 
overeenkomstig lid 4 van de verzending in kennis is gesteld, meldt de 
bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming via het TRACES-systeem, 
dan wel via een andere onderling overeengekomen methode, de aankomst 
van iedere zending aan de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong. 
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Bijgevolg moet elk vervoer van kadavers van gebruiksdieren of gezelschapsdieren 
voor diagnostische doeleinden worden vergezeld van de hierboven vermelde 
documenten. 
 
De aanvraag tot toelating moet aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu (contactpersoon : Kurt Zaman, 
Kurt.Zaman@health.fgov.be) worden gericht.  Elke zending moet via het TRACES-
systeem worden gemeld. 
Voor wat betreft ziekten met zenuwsymptomen die overeenstemmen met rabiës of 
BSE, wil ik benadrukken dat het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende 
maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en 
zoönoseverwekkers de lijst vermeldt van de op grond van objectieve 
wetenschappelijke criteria aangeduide nationale referentielaboratoria voor de 
opsporing van de zoönoses, zoönoseverwekkers en de daarmee samenhangende 
antimicrobiële resistentie (artikel 8). 
In dergelijk geval moeten de analysen door het CODA (BSE) of het Instituut Pasteur 
(rabiës) worden uitgevoerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Diricks, (getekend) 
Directeur-generaal 
 
 
 
 
 


