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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26
april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad
van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van
de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG)
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, het laatst gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2017;
Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april
2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van
runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de
marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;
Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2017/1184 van de Commissie van 20 april
2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr.
1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de
Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de
mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende
dieren;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid,
artikel 4, 1°, artikel 4, 5°/1, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2017 en artikel
4, 8°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende
vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte
varkens;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 april 2019;
Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op
2019, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid
op 10 mei 2019;
Gelet op advies 66.093/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2019, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
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BESLUIT:
Artikel 1. In artikel 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013
houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van
geslachte varkens, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart
2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, punt 3°, a), punt 10° en punt 11° wordt het woord “volwassen”
opgeheven;
2° het eerste lid, punt 13° wordt opgeheven;
3° het eerste lid, punt 15° wordt vervangen door wat volgt:
“15° verordening (EU) nr. 1308/2013: de verordening (EU) nr. 1308/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een
gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr.
1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;”;
4° het eerste lid, punt 16° wordt vervangen door wat volgt:
“16° gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182: de gedelegeerde verordening
(EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft de schema’s van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en
schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde
categorieën karkassen en levende dieren;”;
5° het eerste lid, punt 17° wordt vervangen door wat volgt:
“17° uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184: de uitvoeringsverordening (EU)
2017/1184 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de schema’s van de Unie voor de indeling van
runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van
marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren.”;
6° in het tweede lid wordt de zinssnede “Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de
aangelegenheden die conform dit besluit en de uitvoeringsbesluiten ervan onder de
bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan de personeelsleden
van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest
functionele niveau.” geschrapt.
Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt het opschrift van hoofdstuk 2
vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 2. Aanbiedingsvorm en ontvetting van geslachte en in te delen
runderen”.
Art. 3. In artikel 2, zesde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord “volwassen”
opgeheven.
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Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 2/1. De inrichting kan naast de aanbiedingsvormen vermeld in artikel 2,
maximaal 1 bijkomende aanbiedingsvorm hanteren die alleen gebruikt wordt voor
exportdoeleinden.
De bijkomende aanbiedingsvorm, vermeld in het eerste lid, en elke wijziging
ervan, wordt vooraf en schriftelijk ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit te
voorgelegd.
De minister bepaalt de wijze waarop de bijkomende aanbiedingsvorm dient
aangevraagd en goedgekeurd te worden.”.
Art. 5. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“Voorafgaand aan de identificatie via merken of etiketteren verwijdert de
inrichting, met toepassing van bijlage IV, A, V, tweede alinea, van verordening
(EU) nr. 1308/2013 en bij een indeling volgens vetbedekking in klasse 2, 3, 4 of
5, vet aan de buitenkant van hele of halve karkassen, voor de
aanbiedingsvormen 0, 2, 3 en 5, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is
gevoegd en voor de bijkomende aanbiedingsvorm, vermeld in artikel 2/1.”.
Art. 6. In artikel 4 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“In het kader van de toepassing van de bepalingen van de gedelegeerde
verordening (EU) 2016/1238 van de commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft openbare interventie en steun voor particuliere opslag, kan afgeweken
worden van artikel 2 en 3 van dit besluit.”.
Art. 7. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt het opschrift van hoofdstuk 3
vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 3. Karkaspresentatie van geslachte runderen die jonger dan acht
maanden zijn”.
Art. 8. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden “niet ouder” telkens
vervangen door het woord “jonger”.
Art. 9. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt de zinssnede “verordening (EG) nr. 1234/2007,
verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinssnede “verordening (EU)
nr. 1308/2013, gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”;
2° in paragraaf 2, eerste lid wordt het woord “volwassen” opgeheven;
3° in paragraaf 2, eerste lid wordt de zinssnede “verordening (EG) nr. 1234/2007,
verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinssnede “verordening (EU)
nr. 1308/2013, gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”.
Art. 10. In artikel 6/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 maart 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° aan het tweede lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“De inrichting mag de karkassen of kwartieren van runderen, of de karkassen van
varkens, niet in de handel brengen, versnijden, verwerven, aanbieden, tentoon
stellen, opslaan, te koop aan bieden, vervoeren, verkopen, leveren, afstaan,
invoeren, doorvoeren, uitvoeren of op enige andere wijze commercialiseren als de
gegevens van de karkassen, vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, niet geregistreerd
zijn in het afgeschermde registratiesysteem.”;
2° in het derde lid wordt het woord ”entiteit” vervangen door het woord “autoriteit”.
Art. 11. In artikel 6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 maart 2016 worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan paragraaf 2, eerste lid wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“7° het nummer van het weegtoestel dat gebruikt wordt om het gewicht, vermeld in
punt 2°, te verkrijgen.”;
2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§3. Als de inrichting gebruik maakt van verschillende weegschalen op de slachtlijn
waarop het warme karkasgewicht kan worden bepaald, kiest de inrichting één
weegschaal waarvan de gegevens gebruikt worden om dat warme karkasgewicht te
bepalen, en brengt ze de bevoegde autoriteit op de hoogte van haar keuze.
De overige weegschalen kunnen gebruikt worden voor de weging van
karkassen na observatie of als back-up voor de gevallen waarin de weegschaal dat
conform het eerste lid gekozen wordt, niet in werking is.
Alle weegschalen op de slachtlijn waarop het warme karkasgewicht wordt
bepaald, worden aangesloten op het afgeschermde registratiesysteem dat de
gegevens van alle weegschalen registreert.”.
Art. 12. In artikel 6/3, §2, derde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016, wordt tussen de woorden “van het
afgeschermde registratiesysteem” en de woorden “onmiddellijk schriftelijk” de
zinsnede “of van het weegtoestel, verbonden met het afgeschermd
registratiesysteem,” ingevoegd.
Art. 13. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, worden een artikel 6/4 en 6/5 ingevoegd,
die luiden als volgt:
“Art. 6/4. §1. Inrichtingen die runderen of varkens slachten en indelen, beschikken
over een afgeschermd registratiesysteem dat gekoppeld is aan de erkende
indelingsmethode die de inrichting gebruikt om geslachte runderen of geslachte
varkens in te delen.
Voor inrichtingen die gebruik maken van een erkende manuele
indelingsmethode is het eerste lid pas vanaf 1 januari 2021 van toepassing.
Het afgeschermde registratiesysteem, vermeld in het eerste lid, is afkomstig
van dezelfde constructeur als de erkende indelingsmethode waaraan het is
gekoppeld.
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Een constructeur van een afgeschermd registratiesysteem dient uiterlijk
binnen dertig kalenderdagen die voorafgaan aan de dag waarop het afgeschermd
registratiesysteem wordt geïnstalleerd of, bij vooraf geïnstalleerde systemen,
binnen dertig kalenderdagen die voorafgaan aan het moment van de ingebruikname
als afgeschermd registratiesysteem in een inrichting een dossier met technische
specificaties in bij de bevoegde autoriteit. Uit dat dossier blijkt dat het
afgeschermde registratiesysteem in kwestie voldoet aan de voorwaarden, vermeld
in dit artikel.
Voorafgaand aan de dag van de ingebruikname van het afgeschermde
registratiesysteem door de inrichting bezorgt de installateur van het afgeschermde
registratiesysteem een schriftelijke of elektronische verklaring aan de bevoegde
autoriteit waarin bevestigd wordt dat het geïnstalleerde afgeschermde
registratiesysteem voldoet aan de technische specificaties in het dossier.
De inrichting, de installateur en de constructeur van het afgeschermde
registratiesysteem melden iedere wijziging van het afgeschermde
registratiesysteem of van de indelingsmethode die verbonden is met het
afgeschermde registratiesysteem, onmiddellijk schriftelijk aan de bevoegde
autoriteit, met vermelding van de nodige technische informatie die toelaat te
verifiëren dat het afgeschermde registratiesysteem nog altijd voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in dit artikel.
Het afgeschermde registratiesysteem registreert de gegevens, vermeld in
paragraaf 2, eerste lid, automatisch na de indeling van het karkas.
Het afgeschermde registratiesysteem biedt de nodige garanties dat de
gegevens na de indeling opgeslagen worden in een beveiligd elektronisch bestand
dat alleen geraadpleegd kan worden, en waarin op geen enkele wijze gegevens
verwijderd, bewerkt of gemanipuleerd kunnen worden.
De gegevens die in het afgeschermde registratiesysteem worden
geregistreerd, worden ten minste bewaard tot het einde van het kalenderjaar dat
volgt op het kalenderjaar waarin het dier is geslacht, en kunnen ook geraadpleegd
worden tot het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het
dier is geslacht.
De inrichting voert geen indelingen en wegingen van karkassen op de
slachtlijn uit als de gegevens vermeld in paragraaf 2 niet worden geregistreerd in
het afgeschermde registratiesysteem.
De inrichting mag de karkassen of kwartieren van runderen, of de karkassen
van varkens, niet in de handel brengen, versnijden, verwerven, aanbieden, tentoon
stellen, opslaan, te koop aanbieden, vervoeren, verkopen, leveren, afstaan,
invoeren, doorvoeren of uitvoeren als de gegevens vermeld in paragraaf 2 niet
worden geregistreerd in het afgeschermde registratiesysteem.
Als het afgeschermde registratiesysteem niet functioneert, meldt de
inrichting dat onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit.
De inrichting zorgt ervoor dat de bevoegde autoriteit zonder tussenkomst
van de inrichting zelf toegang heeft tot het afgeschermde registratiesysteem om de
geregistreerde gegevens te consulteren en te exporteren naar een elektronische
drager.
§2. Het afgeschermde registratiesysteem registreert minstens de volgende
gegevens:
1° een uniek nummer dat een tracering naar het karkas in kwestie toelaat;
2° de datum van de indeling;
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3° het uur van de indeling, geregistreerd tot op de seconde;
4° voor ieder geslacht rund:
a) de bevleesdheidsklasse;
b) de vetheidsklasse;
5° voor ieder geslacht varken:
a) het geraamde aandeel mager vlees;
6° de parameters van de erkende indelingsmethode.
De minister bepaalt per erkende indelingsmethode de parameters, vermeld
in het eerste lid, 6°, kan bijkomende gegevens bepalen die geregistreerd moeten
worden door het afgeschermde registratiesysteem, en kan de vorm bepalen waarin
de gegevens moeten worden bijgehouden.
Art. 6/5. De bevoegde autoriteit controleert aan de hand van een testprocedure
minimaal eenmaal per jaar de correcte werking van de afgeschermde
registratiesystemen, vermeld in artikel 6/1, 6/2, 6/3 en 6/4.
Tijdens de testprocedure, vermeld in het eerste lid, worden minimaal de
volgende elementen nagegaan:
1° de aanwezigheid van een afgeschermd registratiesysteem, als vermeld in
artikel 6/1 of 6/4;
2° de herkomst van het afgeschermde registratiesysteem, vermeld in artikel 6/3
of 6/4;
3° de werking van het afgeschermde registratiesysteem;
4° de registratie van de gegevens vermeld in artikel 6/2, §2 of artikel 6/4, §2;
5° de mogelijkheid tot het consulteren en exporteren van de geregistreerde
gegevens;
6° de aanwezigheid van een verklaring van de installateur waarin wordt bevestigd
dat het afgeschermde registratiesysteem voldoet aan de technische
specificaties, vermeld in het dossier dat de constructeur bij de bevoegde
autoriteit heeft ingediend, vermeld in artikel 6/3 of 6/4;
7° de ijkingsverslagen van alle weegtoestellen die op het afgeschermde
registratiesysteem zijn aangesloten als vermeld in 6/2;
8° het gewicht van de tarra, vermeld in artikel 6/2;
9° de aanwezigheid van een automatische melding bij storingen.
De minister kan de voorwaarden waaraan de elementen, vermeld in het
tweede lid, moeten voldoen, vastleggen en kan ook bijkomende elementen
vastleggen die tijdens de testprocedure moeten worden nagegaan.
Als uit de testprocedure, vermeld in het eerste lid, blijkt dat het
afgeschermde registratiesysteem niet correct werkt, of dat niet meer voldaan is aan
de voorwaarden vermeld in artikel 6/1 tot en met artikel 6/4, stelt de bevoegde
autoriteit de inrichting daarvoor verantwoordelijk.”.
Art. 14. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede lid, 1°, 3° en 4°, wordt het woord volwassen opgeheven;
2° aan het tweede lid wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° na indeling en weging nog iets te verwijderen van of toe te voegen aan het
karkas waardoor het gewicht beïnvloed kan worden, gedurende de volledige
slachtdag, tot het moment waarop de karkassen de inrichting verlaten of tot de
karkassen worden versneden, met uitzondering van de verwijdering van de kop,
poten, oren en kelen van geslachte varkens.”.
3° in het derde lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
Pagina 6 van 21

“1° het warme karkasgewicht van een rund en van een rund dat jonger is dan
twaalf maanden, uitgedrukt in kilogram, te bepalen, te registreren, aan te
duiden, te vermelden, te merken en mee te delen:
a)
met een ijkeenheid van 0,2 kg of lager voor runderen van 0 tot en met
600,0 kg warm karkasgewicht;
b)
met een ijkeenheid van 0,5 kg of lager voor runderen vanaf 600,0 kg
warm karkasgewicht;”;
4° in het derde lid, 1°/1, wordt tussen de woorden “te vermelden” en de woorden
“en mee te delen” de zinsnede “, te merken” ingevoegd;
5° in het derde lid, 2°, wordt tussen de woorden “te vermelden” en de woorden “en
mee te delen” de zinsnede “, te merken” ingevoegd;
6° in het derde lid, 4°, wordt tussen het woord “indeling” en de woorden “van de
karkassen” de zinsnede “, weging en merking” ingevoegd;
7° in het derde lid, 7°, worden tussen de woorden “voor elk karkas minstens het
warme karkasgewicht” en de woorden “te vermelden” de woorden “en de
aanbiedingsvorm die bij weging en indeling van het runderkarkas is aangehouden”
ingevoegd;
8° aan het derde lid worden een punt 9° tot en met 11° toegevoegd, die luiden als
volgt:
“9° alle infrastructuur en hulpmiddelen ter beschikking te stellen van de bevoegde
autoriteit die nodig zijn om de controles van de bevoegde autoriteit uit te voeren op
een efficiënte, correcte en veilige manier;
10° aan de bevoegde autoriteit onmiddellijk te melden als het indelingstoestel,
weegtoestel of het afgeschermde registratiesysteem niet correct werkt of niet in
werking is.”.

Art. 15. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord “drie” vervangen door de woorden “twee
opeenvolgende”;
2° in het eerste lid wordt het woord “volwassen” opgeheven;
3° het tweede en het derde lid worden opgeheven.
Art. 16. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt
“1° is het natuurlijke personen of rechtspersonen verboden om de karkassen of
kwartieren van runderen, of de karkassen van varkens, in de handel te brengen,
te versnijden, te verwerven, aan te bieden, tentoon te stellen, op te slaan, te
koop aan te bieden, te vervoeren, te verkopen, te leveren, af te staan, in te
voeren, door te voeren, uit te voeren of op enige andere wijze te
commercialiseren. Het verbod geldt evenwel niet voor karkassen van runderen of
varkens die geslacht zijn in inrichtingen waarvoor de indeling niet verplicht is
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conform artikel 10, eerste lid, of artikel 14, eerste lid, en die niet vrijwillig
indelen;
2° in punt 3° worden de woorden “vermelden of meedelen” vervangen door de
zinsnede “merken, vermelden, meedelen of registreren.”.
Art. 17. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering 9
december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 9/1. De inrichting mag bij het niet bepalen van het aandeel mager vlees door
middel van een erkende indelingsmethode, bij defect van de erkende
indelingsmethode of bij nulmetingen, het aandeel mager vlees niet als percentage
of als klasse registreren, aanduiden, merken, vermelden en meedelen.
De inrichting bepaalt het warme karkasgewicht correct via weging op een
geijkt weegtoestel met een correct ingestelde tarra. Als een geijkt weegtoestel voor
de bepaling van het warme karkasgewicht niet werkt, als de inrichting het niet
gebruikt of als de inrichting geen correcte tarra gebruikt, mag ze geen
karkasgewicht registreren, aanduiden, merken, vermelden en meedelen.”.
Art. 18. In hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 maart 2016, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen
door wat volgt:
“Afdeling 2. Indeling van geslachte runderen die tenminste acht maanden oud zijn”.
Art. 19. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het woord “volwassen” opgeheven;
2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede “Met toepassing van artikel 4 van verordening
(EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinsnede “Met toepassing van artikel 4 van
gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”;
3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van bijlage IV, A, III, 2, lid 2, van verordening (EU) nr. 1308/2013,
maakt de inrichting gebruik van subklassen bij de indeling van geslachte runderen
volgens bevleesdheid en volgens vetheid.”;
4° in paragraaf 3, wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 1, lid 2, van uitvoeringsverordening (EU) nr.
2017/1184, vermeldt de inrichting die gebruik maakt van subklassen de gegevens
over de subklassen bij de mededeling van de indelingsresultaten, vermeld in artikel
1, lid 1, a), van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184.”;
5° in paragraaf 3 wordt het vierde lid opgeheven;
6° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§ 4. De inrichting gebruikt voor de indeling geen andere tekens dan de weergave
van de categorie enerzijds en van de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse
anderzijds, in combinatie met hun subklassen.”.
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Art. 20. In hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 maart 2016, wordt afdeling 3, die bestaat uit artikel 12,
opgeheven.
Art. 21. In hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 11 maart 2016, wordt het opschrift van afdeling 4 vervangen
door wat volgt:
“Afdeling 4. Indeling van runderen die jonger dan acht maanden zijn”.
Art. 22. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “niet ouder” worden vervangen door het woord “jonger”;
2° de zinsnede “vermeld in bijlage XIbis van verordening (EG) nr. 1234/2007.”
wordt vervangen door de zinsnede “vermeld in bijlage VII, deel I, II, A), van
verordening (EU) nr. 1308/2013.”;
3° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Geslachte runderen die jonger zijn dan acht maanden, mogen niet worden
ingedeeld conform het indelingsschema van de Unie zoals bepaald in Verordening
(EG) 1308/2013. Als de inrichting toch een indeling maakt, dan mag die niet
worden geregistreerd, aangeduid, vermeld, gemerkt, of meegedeeld en kan die
alleen voor interne doeleinden worden gebruikt.”.
Art. 23. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 24. In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 23, vierde lid,
van verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinsnede “artikel 11, lid 3,
van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”.
Art. 25. In het opschrift van hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit worden de woorden
“of etikettering” opgeheven.
Art. 26. In hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 1
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 1. Merking van geslachte runderen die ten minste acht maanden oud
zijn”.
Art. 27. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 19. De inrichting merkt beide karkashelften. Met toepassing van artikel 8, lid
2, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182, merkt ze met een stempel of
etiket waarop ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:
1° het identificatienummer van het rund;
2° de categorie;
3° de bevleesdheidsklasse;
4° de vetheidsklasse;
5° het erkenningsnummer van de inrichting;
6° de slachtdatum;
7° het warme karkasgewicht;
8° de geboortedatum van het dier;
9° de code van de aanbiedingsvorm, genoteerd in de vorm “AV: code”;
10° het individualiseringsnummer;
11° de code van de verwijdering van het littekenweefsel van de keizersnede;
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12° het erkenningsnummer van de classificeerder of, in voorkomend geval de
vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde
indelingsmethode.
De inrichting zorgt ervoor dat de letters en cijfers van de merktekens,
vermeld in het eerste lid, duidelijk leesbaar zijn en ten minste één centimeter hoog
zijn. In voorkomend geval gebruikt de inrichting etiketten van ten minste 10
centimeter breed en ten minste 10 centimeter lang.
De minister kan bijkomende aanduidingen die de inrichting moet
aanbrengen bij het merken of de wijze van het merken, vaststellen.”.
Art. 28. In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 6, derde lid,
derde alinea, van verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinsnede
“artikel 8, lid 3, tweede alinea, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”.
Art. 29. In hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 2
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 2. Merking van runderen die ten minste acht maanden oud zijn maar
jonger dan twaalf maanden, door niet indelingsplichtige inrichtingen die in
hoofdzaak runderen slachten die jonger dan acht maanden zijn”.
Art. 30. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden paragraaf 1 en 2 vervangen door
wat volgt:
“§1. Met toepassing van bijlage VII, deel I, II, B), van verordening (EU) nr.
1308/2013 vermeldt de inrichting op het etiket de slachtleeftijd van de runderen die
ten minste acht maanden zijn, maar jonger dan twaalf maanden, door de
vermelding "slachtleeftijd: van 8 tot 12 maanden". De inrichting kan die vermelding
vervangen door de identificatieletter Z.
§2. De inrichting die een rund slacht dat ten minste acht maanden oud is, maar
jonger dan twaalf maanden, merkt het karkas op beide karkashelften met de
volgende gegevens:
1° het identificatienummer van het dier;
2° het individualiseringsnummer;
3° het erkenningsnummer van de inrichting;
4° het warme karkasgewicht.
5° de slachtdatum;
6° de geboortedatum van het dier;
7° de categorie.”.
Art. 31. In hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 3
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 3. Merking van geslachte runderen die jonger zijn dan acht maanden”.
Art. 32. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van bijlage VII, deel I, II, A), van verordening (EU) nr. 1308/2013
vermeldt de inrichting op het etiket de slachtleeftijd van de runderen die jonger
dan acht maanden zijn door de vermelding "slachtleeftijd: tot 8 maanden". De
inrichting kan die vermelding vervangen door de identificatieletter "V".”;
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2° in het tweede lid worden de woorden “niet ouder” vervangen door het woord
“jonger”;
3° aan het derde lid worden een punt 5° en een punt 6° toegevoegd die luiden als
volgt:
“5° de geboortedatum van het dier;
6° de slachtdatum.”.
Art. 33. In hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit wordt het opschrift van afdeling 4
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 4. Merking van geslachte en in te delen varkens”.
Art. 34. In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 21, lid 3, van
verordening (EG) nr. 1249/2008,” vervangen door de zinsnede “artikel 8, lid 2, van
gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182,”.
Art. 35. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“ Art. 25. In afwijking van artikel 23, eerste lid, zijn de inrichtingen die jaarlijks niet
meer dan 300.000 varkens slachten, niet verplicht de karkassen van de geslachte
varkens te merken met het warme karkasgewicht.”.
Art. 36. Artikel 26 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 37. Aan hoofdstuk 5 van hetzelfde besluit wordt een afdeling 5, die bestaat uit
artikel 26/1, toegevoegd, die luidt als volgt:
“Afdeling 5 Samenvoeging van de gegevens
Artikel 26/1. De inrichting neemt alle maatregelen om te waarborgen dat de
gegevens van het geslachte rund over de individualisering, het warme
karkasgewicht, de categorie, bevleesdheidsklasse, de vetheidsklasse en de
aanbiedingsvorm altijd volledig, ongecorrigeerd en correct worden samengevoegd.
De inrichting neemt alle maatregelen om te waarborgen dat de gegevens
van het geslachte varken over de individualisering, het warme karkasgewicht, de
indeling volgens het geraamde aandeel mager vlees en in voorkomend geval de
indeling volgens conformatie altijd volledig, ongecorrigeerd en correct worden
samengevoegd.”
Art. 38. In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden “volwassen rund” vervangen door de
woorden “rund dat ten minste acht maanden oud is”;
2° aan het eerste lid worden een punt 12° en een punt 13° toegevoegd die luiden
als volgt:
“12° het unieke nummer, vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde
dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers voorzien in punt 1° en 2°;
13° het unieke nummer, vermeld in artikel 6/4, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde
dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 1° en 2°;.”
3° in het tweede lid wordt het woord “volwassen” opgeheven.
Art. 39. In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in het eerste lid wordt de zinsnede “De inrichting houdt van elk geslacht rund dat
ouder is dan acht maanden, maar niet ouder dan twaalf maanden,” vervangen door
de zinsnede ”De inrichting die in hoofdzaak runderen slacht die jonger dan acht
maanden zijn, houdt van elk geslacht rund dat ten minste acht maanden oud is,
maar jonger dan twaalf maanden,”;
2° het tweede lid wordt opgeheven;
3° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: ”De minister kan bijkomende
gegevens vaststellen die de inrichting van elk geslacht rund dat ten minste acht
maanden oud is, maar jonger dan twaalf maanden, moet bijhouden.”;
4° het vierde lid wordt opgeheven.
Art. 40. In artikel 29 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden “niet ouder” vervangen door het woord
“jonger”;
2° aan het eerste lid worden een punt 10° en een punt 11° toegevoegd die luiden
als volgt:
“10° het unieke nummer vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde
dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 1° en 2°, en
op voorwaarde dat de inrichting beschikt over een afgeschermd registratiesysteem;
11° het unieke nummer vermeld in artikel 6/4, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde
dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 1° en 2°, en
op voorwaarde dat de inrichting beschikt over een afgeschermd
registratiesysteem.”;
3° in het tweede lid worden de woorden “niet ouder” vervangen door het woord
“jonger”.
Art. 41. Aan artikel 30, eerste lid, van hetzelfde besluit worden een punt 9° en een
punt 10° toegevoegd, die luiden als volgt:
“9° het unieke nummer vermeld in artikel 6/2, §2, eerste lid, 1° op voorwaarde dat
dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 3°, 4° en 5°;
10° het unieke nummer vermeld in artikel 6/4, §2, eerste lid, 1°, op voorwaarde
dat dat nummer niet overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 3°, 4° en
5°.”.
Art. 42. In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden “van elk geslacht
volwassen rund” vervangen door de zinsnede “van elk geslacht rund dat ten minste
acht maanden oud is,”.
Art. 43. Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 44. In artikel 37 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt:
“De inrichting die geslachte runderen en geslachte varkens indeelt, bezorgt aan
de IVB van elk geslacht rund en van elk geslacht varken de correcte gegevens,
vermeld in artikel 27, 29 en 30, met vermelding van het erkenningsnummer van
de inrichting. De inrichting bezorgt die gegevens op elektronische wijze uiterlijk
twee uur voor de karkassen de inrichting verlaten, en zeker binnen vierentwintig
uur na het slachten, in het formaat dat de IVB vaststelt.”.
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Art. 45. In artikel 38 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
” De inrichting die in hoofdzaak runderen slacht die jonger zijn dan acht maanden,

bezorgt de IVB van elk geslacht rund dat jonger is dan acht maanden de gegevens,
vermeld in artikel 29, met vermelding van het erkenningsnummer van de inrichting. De
inrichting bezorgt iedere laatste werkdag van de week de gegevens die betrekking
hebben op de afgelopen week, aan de IVB op elektronische wijze en in het formaat dat
door de IVB wordt vastgesteld.”;
2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De inrichting die in hoofdzaak runderen slacht die jonger zijn dan acht maanden,
bezorgt de gegevens vermeld in artikel 28, van de geslachte runderen die ten
minste acht maanden oud zijn maar jonger dan twaalf maanden, samen met de
gegevens, vermeld in het eerste lid, aan de IVB.”.
Art. 46. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 39/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 39/1. De gegevens, vermeld in artikel 37 tot en met 39, en de gegevens die
de IVB verzamelt tijdens de uitvoering van de activiteiten die in dit besluit of alle
uitvoeringsbesluiten ervan toegekend zijn aan de IVB, blijven altijd eigendom van
de bevoegde autoriteit. De IVB kan ze alleen bewaren en gebruiken voor de
volgende doeleinden:
1°
de gegevens verzamelen;
2°
de gegevens in een centrale databank bijhouden;
3°
de gegevens ter berschikking stellen aan de bevoegde autoriteit, aan de
eigen organisatie, aan de CBKc, aan de producenten en, na voorafgaande
goedkeuring door de bevoegde autoriteit, aan andere actoren;
4°
de gegevens verwerken tot statistische informatie en rapporten voor de
bevoegde autoriteit, voor de eigen organisatie, voor de CBKc, voor de
producenten en, na voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit,
voor andere actoren;
5°
de activiteiten uitvoeren die in dit besluit of alle uitvoeringsbesluiten ervan
toegekend zijn aan de IVB.”.
Art. 47. In artikel 40 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste en derde lid, wordt het woord “volwassen” opgeheven;
2° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt punt a) vervangen door wat volgt:
“a) het karkasgewicht dat naar aanbiedingsvorm “0” omgerekend is;”;
3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “niet ouder” vervangen door het
woord “jonger”.
Art. 48. In artikel 41 van hetzelfde besluit wordt de zin “De IVB bezorgt die
gegevens kosteloos op elektronische wijze in het formaat dat bepaald is door de
bevoegde autoriteit of via de website van de IVB.” vervangen door de zin “De IVB
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bezorgt die gegevens kosteloos en op de wijze die en in het formaat dat wordt
vastgesteld door de bevoegde autoriteit.”.
Art. 49. In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, worden punt 2°, 3°, 4° en 6° opgeheven;
2° in paragraaf 3, eerste lid, worden punt 2°, 3°, 4°, 6° en 7° opgeheven;
3° in paragraaf 4 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen
bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn bij de mededeling
van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau
verder zijn of worden gespecificeerd, bezorgt de IVB de gegevens aan de actoren,
vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 1° en 5°, en paragraaf 3, eerste lid, 1° en 5°.”;
4° in paragraaf 4 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“De kosten die verbonden zijn aan de mededeling van de gegevens, kunnen, na
goedkeuring door de minister, worden doorgerekend aan de actoren die gegevens
vragen, met uitzondering van de actoren, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 1° en
5°, en paragraaf 3, eerste lid, 1° en 5°. De minister zal daartoe nadere modaliteiten
en voorwaarden vaststellen”.
Art. 50. In artikel 43 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid, tweede lid, 4°, en vierde lid, 6°, wordt het woord “volwassen”
opgeheven;
2° het derde lid wordt opgeheven;
3° aan het vierde lid wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“10° op de hoogte blijven van de actuele wetgeving over de indeling van runderen
en varkens.”.
Art. 51. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 43/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 43/1. Als uit twee opeenvolgende controlerapporten blijkt dat de
indelingsverantwoordelijke zijn opdracht, vermeld in artikel 43, niet vervult, kan de
bevoegde autoriteit de inrichting verplichten een nieuwe indelingsverantwoordelijke
aan te stellen.”.
Art. 52. In artikel 44 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het woord “volwassen” opgeheven;
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2° er worden een paragraaf 3 en een paragraaf 4 toegevoegd die luiden als volgt:
“§3. De inrichting brengt de bevoegde autoriteit onmiddellijk op de hoogte als de
classificeerder binnen de inrichting niet meer werkt als classificeerder van geslachte
runderen of geslachte varkens, of als de classificeerder gedurende meer dan één
maand niet actief kan zijn als classificeerder van geslachte runderen of geslachte
varkens.
§4. Als de classificeerder om medische redenen niet kan voldoen aan de bepalingen
van dit besluit en hij daarvan een medisch attest kan voorleggen, wordt de
evaluatiebeslissing, vermeld in artikel 51, uitgesteld tot het moment dat de
classificeerder opnieuw actief is binnen de inrichting.
De inrichting brengt de bevoegde autoriteit onmiddellijk op de hoogte als de
classificeerder weer actief is.”.
Art. 53. In artikel 45 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het tweede en het derde lid worden vervangen door wat volgt:
“Inrichtingen kunnen voor vijf classificeerders kosteloos een erkenning verkrijgen.
Als de inrichting extra classificeerders wil laten erkennen, betaalt ze daarvoor. De
minister kan de modaliteiten over de betaling verder bepalen.
Inrichtingen die starten met het indelen van geslachte runderen of geslachte
varkens, kunnen indelingen laten uitvoeren door nog niet erkende classificeerders
op voorwaarde dat ze, voor ze met de activiteiten starten, aan de bevoegde
autoriteit een bewijs voorleggen van de aanvraag tot erkenning van die
classificeerders, vermeld in het eerste lid.”;
2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De minister kan de verdere invulling van de aanvraag tot erkenning bepalen.”.
Art. 54. In artikel 46, 4° en 5° van hetzelfde besluit wordt het woord “volwassen”
opgeheven.
Art. 55. In artikel 47, §2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid, 1° en 2°, wordt het woord “volwassen” opgeheven;
2° in het tweede lid wordt de zin “Als de classificeerder het vormingsprogramma
niet volledig afwerkt binnen de negentig kalenderdagen na het verzoek van de
inrichting, vervalt zijn voorlopige erkenning automatisch.” opgeheven.
Art. 56. In artikel 48 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:

Pagina 15 van 21

“De bevoegde autoriteit organiseert het examen in samenspraak met de CBKc. Het
vindt plaats in de inrichting waar de classificeerder zal werken, binnen dertig
kalenderdagen na het beëindigen van de vorming, vermeld in artikel 47.”;
2° er worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“Als de classificeerder niet slaagt voor het examen, vermeld in het eerste lid, kan
hij gedurende drie maanden na de dag waarop hij het resultaat van het examen
heeft ontvangen, geen nieuwe vorming aanvragen.
Als de bevoegde autoriteit het examen niet kan afnemen binnen dertig
kalenderdagen na de beëindiging van de vorming, kan ze het examen laten
afnemen door de CBKc.”
Art. 57. In artikel 49, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “, al dan
niet voorlopige,” opgeheven.
Art. 58. in artikel 50 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De inrichting bezorgt de aanvraag tot erkenning, vermeld in het eerste lid, en de
aanvraag om het examen te organiseren, vermeld in artikel 48, aan de bevoegde
autoriteit. De aanvraag bevat ten minste de identificatiegegevens van de inrichting
en de identiteit van de classificeerder.”;
2° het derde lid wordt opgeheven.
Art. 59. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 50/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 50/1. In afwijking van artikel 50 kan een classificeerder voor een periode van
maximaal zes maanden uitgewisseld worden om indelingen te verrichten in een
andere inrichting dan de inrichting waarvoor hij zijn erkenning heeft gekregen op
voorwaarde dat hij indelingen gaat verrichten voor dezelfde diersoort en met
dezelfde indelingsmethode als de diersoort en indelingsmethode waarvoor hij
erkend is, zonder dat hiervoor een bijkomende erkenning nodig is.
Bij een uitwisseling van een classificeerder brengt de inrichting waarvoor de
classificeerder effectief zijn erkenning heeft gekregen, de bevoegde autoriteit
daarvan op voorhand op de hoogte.
Bij een uitwisseling van een classificeerder blijven de regels van evaluatie en
schorsing, vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 2, onderafdeling 3 en 4, van
toepassing.”.
Art. 60. In artikel 51 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 6 vervangen door wat
volgt:
“§6. Als er geen evaluatie kan plaatsvinden van de evaluatievoorwaarden die de
minister heeft bepaald en de classificeerder voor minstens 150 runderkarkassen
dan wel 500 varkenskarkassen indelingen heeft uitgevoerd, zoals blijkt uit de
databank van de IVB, kan hij zijn erkenning behouden voor de periode van één
jaar. Als het volgende jaar opnieuw geen evaluatie kan plaatsvinden, volgt de
classificeerder een nieuwe opleidingssessie. Hij legt dan een nieuw examen af als
vermeld in artikel 48.
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Als er geen evaluatie kan plaatsvinden van de evaluatievoorwaarden die de
minister heeft bepaald en de classificeerder geen indelingen heeft uitgevoerd, of
minder indelingen dan de minimale aantallen vermeld in het eerste lid, zoals blijkt
uit de databank van de IVB, volgt de classificeerder een nieuwe opleidingssessie. Hij
legt daarna een nieuw examen af als vermeld in artikel 48.
De bevoegde autoriteit brengt de CBKc, de IVB, de classificeerder en de
inrichting binnen de dertig kalenderdagen schriftelijk op de hoogte van de
evaluatiebeslissing.
De inrichting richt de aanvraag om een bijkomende opleidingssessie te
organiseren, gevolgd door het examen, schriftelijk of elektronisch aan de bevoegde
autoriteit en gelijktijdig aan de CBKc. De CBKc is belast met het verstrekken van die
bijkomende opleidingssessie. De bevoegde autoriteit is belast met het afnemen van
het examen dat afgelegd wordt binnen de zestig kalenderdagen na de dag van
ontvangst van de evaluatiebeslissing, vermeld in het eerste en tweede lid.
De minister bepaalt de verdere invulling van het programma van het
examen en bepaalt de criteria waaraan een classificeerder moet voldoen om te
slagen voor het examen. Op het examen is artikel 49 van toepassing.”.
Art. 61. In artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 maart 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in punt 1° en 2°wordt het woord “driemaal” vervangen door het woord
“tweemaal”;
2° in punt 2° wordt het woord “zes” vervangen door het woord “vier”;
3° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
“5° heeft een negatieve evaluatie gekregen binnen de drie opeenvolgende
evaluaties die volgen op een schorsing.”.
Art. 62. Aan artikel 54, tweede lid van hetzelfde besluit worden een punt 3° en 4°
toegevoegd, die luiden als volgt:
“3° de inrichting is gestopt met het indelen van geslachte runderen of geslachte
varkens;
4° de inrichting heeft gemeld dat een erkende classificeerder niet meer actief is als
classificeerder in de inrichting.”.
Art. 63. Artikel 55 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 55 De controlerapporten van de bevoegde autoriteit vormen de basis waarop
de inrichtingen worden beoordeeld op de naleving van de bepalingen van dit besluit.
Als uit twee opeenvolgende controlerapporten blijkt dat een inrichting niet
voldoet aan een bepaling uit dit besluit, stelt de bevoegde autoriteit die inrichting
daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties voorzien in artikel 56 en volgende
van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid
worden opgelegd.”.
Art. 64. In artikel 56 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede “Met toepassing van artikel 9, eerste lid,
eerste alinea, van verordening (EG) nr. 1249/2008
” vervangen door de zinsnede “Met toepassing van artikel 10, lid 1, van
gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”;
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2° in het eerste lid wordt het woord “volwassen” opgeheven;
3° in het tweede lid wordt de zinsnede “Met toepassing van artikel 9, eerste lid,
derde alinea, van verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinsnede
“Met toepassing van artikel 10, lid vier, van gedelegeerde verordening (EU) nr.
2017/1182”;
4° in het derde lid wordt de zinsnede “vermeld in artikel 9, eerste lid, tweede
alinea, van verordening (EG) nr. 1249/2008” vervangen door de zinsnede “vermeld
in artikel 10, tweede lid, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182”.
Art. 65. In artikel 57, eerste lid, van hetzelfde besluit word de zinsnede “Met
toepassing van bijlage V, B, IV van verordening (EG) nr. 1234/2007” vervangen
door de zinsnede “Met toepassing van bijlage IV, B, IV, van verordening (EU) nr.
1308/2013”.
Art. 66. In artikel 58 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, 1° worden de woorden “ophanging van het toestel en
de karkassen” vervangen door de woorden “plaatsing van het toestel en de
positionering van de karkassen”;
2° in paragraaf 1, eerste lid, 3°, wordt het woord “slachthuizen” vervangen door het
woord “inrichtingen”;
3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen de woorden “Om erkend te kunnen
worden” en de woorden “of om een wijziging” de zinsnede “, te blijven” ingevoegd;
4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “zal voldoen” vervangen door het
woord “voldoet”;
5° in paragraaf 2, tweede lid, 1°, wordt het woord “ophanging” vervangen door het
woord “plaatsing”;
6° in paragraaf 3 wordt het woord “volwassen” opgeheven.
Art. 67. In artikel 60 van hetzelfde besluit wordt het woord “volwassen”
opgeheven.
Art. 68. Artikel 61 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 61. De minister kan de erkenning van de indelingsmethode opheffen als niet
langer wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 58, § 2, eerste lid.”
Art. 69. In artikel 62 van hetzelfde besluit worden tussen de woorden “voor de
ingebruikname” en de woorden “van een erkende indelingsmethode” de woorden
“of bij iedere wijziging” ingevoegd.
Art. 70. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 63/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“ Art. 63/1. Om te kunnen blijven gebruikmaken van de geïnstalleerde erkende
indelingsmethode moet de inrichting:
1° voorzien in een afgeschermd registratiesysteem voorzien voor de
indelingsresultaten, als vermeld in artikel 6/4;
2° voorzien in een back-up systeem in geval van panne of technisch defect van het
indelingstoestel;
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3° aan de bevoegde autoriteit een kopie bezorgen van de overeenkomst voor een
jaarlijkse check-up van de indelingsmethode door de constructeur;
4° een onderhoudsovereenkomst sluiten met de constructeur van de
indelingsmethode;
5° jaarlijks een conformiteitsattest dat de constructeur van de indelingsmethode
heeft opgesteld, aan de bevoegde autoriteit bezorgen.”
Art. 71. Artikel 64 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 64. De minister kan het gebruik van de erkende indelingsmethode die de
inrichting heeft laten testen conform artikel 62, eerste lid, schorsen in de volgende
gevallen:
1° als uit de controle, vermeld in artikel 63, blijkt dat de geïnstalleerde erkende
indelingsmethode niet meer correct werkt;
2° als uit de controles van de bevoegde autoriteit blijkt dat oneigenlijk gebruik
gemaakt wordt van de erkende indelingsmethode;
3° als niet is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 63/1.
Tijdens de periode van schorsing mag de inrichting niet gebruik maken van
de indelingsmethode.
De minister kan de schorsing van de indelingsmethode opheffen als de
procedure, vermeld in artikel 62, opnieuw succesvol is doorlopen.”
Art. 72. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een artikel 66/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“Art. 66/1. De gegevens die de CBKc verzamelt tijdens de uitvoering van de
activiteiten die in dit besluit of alle uitvoeringsbesluiten ervan toegekend zijn aan de
CBKc, blijven altijd eigendom van de bevoegde autoriteit en kunnen door de CBKc
alleen worden bewaard en gebruikt voor de volgende doeleinden:
1° de gegevens verzamelen;
2° de gegevens in een databank bijhouden;
3° de gegevens ter beschikking stellen aan de bevoegde autoriteit, aan de eigen
organisatie, aan de IVB en na voorafgaande goedkeuring door de bevoegde
autoriteit aan andere actoren;
4° de gegevens verwerken tot statistische informatie en rapporten voor de
bevoegde autoriteit, voor de eigen organisatie, voor de IVB en na voorafgaande
goedkeuring door de bevoegde autoriteit voor andere actoren;
5° de activiteiten uitvoeren die in dit besluit of alle uitvoeringsbesluiten ervan,
toegekend zijn aan de CBKc.”.
Art. 73. In artikel 67, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
”1° een databank met gegevens van geslachte runderen en geslachte varkens
opmaken en beheren, en de gegevens beveiligen;”;
2° in punt 2° wordt het woord “volwassen” opgeheven.
Art. 74. In artikel 68, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord “volwassen”
opgeheven.
Art. 75. In artikel 69 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in het eerste en tweede lid wordt het woord “volwassen” opgeheven;
2° tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De activiteiten van de CBKc en de IVB, vermeld in dit besluit, worden
gefinancierd op basis van een bedrag per geslacht en in te delen rund
respectievelijk varken. De CBKc en de IVB leggen een gemotiveerd voorstel
van bedrag ter goedkeuring voor aan de minister. Na goedkeuring van het
bedrag door de minister zijn de inrichtingen verplicht dat bedrag te betalen aan
de CBKc respectievelijk IVB.”.
Art. 76. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 9 december 2014 en 11 maart 2016, wordt een hoofdstuk 12/1, dat bestaat uit
artikel 73/1, ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 12/1. Autocontrolesysteem
Art. 73/1. Elke inrichting die karkassen van geslachte runderen of geslachte varkens
weegt en indeelt conform de bepalingen van dit besluit, moet een
autocontrolesysteem opmaken, instellen, toepassen en behouden voor de
bepalingen over de indeling, de weging, het merken, de gegevensstromen en de
verantwoordelijke personen in kwestie.
Het autocontrolesysteem bevat minstens de volgende elementen over de
indeling, de weging, het merken en de gegevensstromen (het verzamelen, het
merken, het registreren, het samenvoegen, het bijhouden en het meedelen ervan):
1°

2°
3°
4°
5°

een opsomming van alle personen, hun verantwoordelijkheden en de
personen die fungeren als hun back-up, met inbegrip van alle
contactgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres);
een gedetailleerde beschrijving van de hard- en software die in gebruik is,
met inbegrip van back-upsystemen in geval van panne of defect;
een beschrijving van de procedures die de inrichting volgt;
een beschrijving van de interne controles die worden uitgevoerd;
een registratie van alle uitgevoerde interne controles, met inbegrip van het
resultaat van die interne controles.

Het autocontrolesysteem heeft als doel de inrichting bij te staan bij de
uitvoering en naleving van alle bepalingen over de indeling, de weging, het merken
en de gegevensstromen, vermeld in de verordeningen, in dit besluit en in alle
uitvoeringsbesluiten.
De inrichting bezorgt een kopie van het uitgeschreven autocontrolesysteem
aan de bevoegde autoriteit, en daarna ook van iedere wijziging van dat
autocontrolesysteem onmiddellijk nadat de wijziging werd ingevoerd.”
Art. 77. In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het woord “volwassen” wordt opgeheven;
2° in punt 4 wordt de zinssnede “bijlage III bij verordening (EG) nr. 1249/2008”
vervangen door de zinssnede “bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr.
2017/1184”.
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Art. 78. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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