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1

DE INDELINGSVERANTWOORDELIJKE

Een indelingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de classificatie
tijdens het slachtproces en dient als een aanspreekpunt voor allerhande zaken gerelateerd aan de
classificatie.

1.1

Erkenning

De erkenning van de bevoegde autoriteit kan worden verkregen nadat de indelingsverantwoordelijke:
1. Een vorming heeft gevolgd bij de CBKc over de indelingsmethode in kwestie
2. Een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd aan de bevoegde autoriteit
3. Ten aanzien van de bevoegde autoriteit heeft bewezen over de nodige kennis van de
indelingsmethode in kwestie te beschikken
4. Ten aanzien van de bevoegde autoriteit heeft bewezen over de nodige kennis van de
wetgeving inzake indeling van varkens te beschikken

N.B. Om deze erkenning de behalen moet de persoon in kwestie zelf geen classificeerder zijn.

Om de erkenning te behouden moet de indelingsverantwoordelijke jaarlijks ten aanzien van de
bevoegde autoriteit bewijzen over de nodige kennis van de indelingsmethode te beschikken.
Als uit twee opeenvolgende controlerapporten blijkt dat de indelingsverantwoordelijke zijn opdracht niet
vervult, kan de bevoegde autoriteit de inrichting verplichten een nieuwe indelingsverantwoordelijke aan
te stellen.
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1.2

Takenpakket

De indelingsverantwoordelijke wordt belast met de volgende opdrachten:
1. fungeren als aanspreekpunt bij toezicht
2. verlenen van de nodige bijstand, die er onder meer in bestaat de personeelsleden van de
bevoegde autoriteit de vrije toegang te verlenen tot alle installaties, computers, ruimtes in de
inrichtingen en bijbehorende kantoren, en hen de informatie te verstrekken en de documenten
en gegevens voor te leggen die de personeelsleden van de bevoegde autoriteit nodig achten
voor de uitvoering van hun toezichtopdrachten
3. toezien op de correcte uitvoering van de indeling en de weging
4. toezien op een correcte merking of etikettering
5. toezien op de toepassing van een correcte presentatie bij indeling en weging
6. bij gebruik van indelingstoestellen erop toezien dat:
a. bij iedere start de verificatie correct wordt uitgevoerd
b. het toestel correct kan functioneren
c.

het toestel correct wordt gebruikt

d. de synchronisatie correct is tussen de identificatie, de weging, de indeling en de
merking of etikettering van ieder karkas
7. aanleveren van de nodige gegevens tijdens of na het toezicht, in de vorm zoals gevraagd door
de bevoegde autoriteit
8. er voor zorgen dat er gevolg wordt gegeven aan opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens of
na het toezicht
9. op de hoogte blijven van de actuele wetgeving over de indeling van varkens
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2

DE CLASSIFICEERDER

De indeling van geslachte varkens wordt, met uitzondering van de indeling door geautomatiseerde
indelingsmethoden, gemaakt door daarvoor erkende classificeerders. De erkenning is persoonlijk en
kan niet worden overgedragen aan anderen. Ze vermeldt onder andere de identiteit van de houder, het
erkenningsnummer, de inrichting waarvoor ze geldig is en het erkende indelingstoestel waarvoor de
erkenning geldig is. De inrichting brengt de bevoegde autoriteit onmiddellijk op de hoogte als de
classificeerder binnen de inrichting niet meer werkt als classificeerder van geslachte varkens, of als de
classificeerder gedurende meer dan één maand niet actief kan zijn als classificeerder van geslachte
varkens.

2.1

Erkenning

2.1.1 Aanvraag
Een aanvraag bestaat uit:
1. Het bezorgen van volgende gegevens aan de bevoegde autoriteit:
a. Identificatiegegevens van de inrichting
b. Identiteit van de classificeerder
2. Een verzoek aan de CBKc tot het volgen van een vorming.

Opgelet: inrichtingen kunnen voor maximaal vijf classificeerders kosteloos een erkenning verkrijgen.
Voor extra classificeerders moet worden betaald.

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.

Speciale aanvragen:


Classificeerder wisselt van slachthuis waarvan de uitbater en indelingsmethode dezelfde is 
voor de erkenning zal enkel een nieuw examen moeten worden afgelegd



Classificeerder wisselt van slachthuis met zelfde indelingsmethode  als de periode maximaal
zes maand is moet er geen nieuwe erkenning worden aangevraagd.
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2.1.2 Procedure
Om erkend te kunnen worden moet een classificeerder aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen aan de bevoegde autoriteit
2. De vorming gevolgd hebben bij de CBKc (zie 2.1.3)
3. Slagen voor het examen (zie 2.1.4)
4. Ten aanzien van de bevoegde autoriteit bewezen hebben dat hij op de hoogte is van de
wetgeving inzake de indeling van geslachte varkens
5. Ten aanzien van de bevoegde autoriteit bewezen hebben dat hij bij geslachte varkens het
indelingstoestel correct kan hanteren.

2.1.3 Vorming
De vorming georganiseerd door de CBKc bestaat uit:
1. een theoretische opleiding over de reglementering en technieken inzake de indeling van
karkassen van geslachte varkens
2. een praktische opleiding van minstens drie indelingssessies met het erkende indelingstoestel
dat gebruikt wordt door de inrichting waar de classificeerder de indeling zal maken

Het vormingsprogramma moet volledig afgewerkt zijn binnen de negentig kalenderdagen na het
verzoek van de inrichting tot het volgen van de vorming.

2.1.4 Examen
Het examen wordt afgelegd in de inrichting waar de classificeerder zal werken, binnen dertig dagen na
het beëindigen van de vorming. Het wordt afgenomen door de bevoegde autoriteit in samenspraak met
de CBKc. Als de classificeerder niet slaagt voor het examen kan hij gedurende drie maanden na de
dag waarop hij het resultaat van het examen heeft ontvangen, geen nieuwe vorming aanvragen.

2.1.5 Behoud van erkenning
De bevoegde autoriteit controleert op regelmatige basis de classificatie in de slachthuizen en maakt
controleverslagen, die om een bepaalde tijd (momenteel: zes maanden) worden verwerkt tot een
evaluatierapport. Bij een positieve evaluatie wordt de erkenning behouden, bij een negatieve evaluatie
moet een nieuw examen worden afgelegd binnen de dertig dagen na mededeling van de
evaluatiebeslissing.
Als er geen evaluatie kan plaatsvinden gebeurt het volgende:
1. Indien

de

classificeerder

minstens

500

varkenskarkassen

heeft

ingedeeld

in

de

evaluatieperiode, blijft hij zijn erkenning behouden voor één jaar. Als dit twee jaar op rij gebeurt
moet een nieuwe opleiding worden gevolgd.
2. Indien de classificeerder niet heeft ingedeeld, of minder dan 500, moet hij een nieuwe opleiding
volgen.
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2.1.6 Schorsing
De erkenning wordt tijdelijk ingetrokken (minstens 90 dagen) als de classificeerder:
1. Twee opeenvolgende negatieve evaluatiebeslissingen krijgt
2. Twee negatieve evaluatiebeslissingen in vier opeenvolgende evaluaties krijgt
3. Niet slaagt voor het examen
4. Het examen niet aflegt binnen de vastgelegde termijn, tenzij hij ziek was en dit kan bewijzen
met een doktersattest.
5. Een negatieve evaluatiebeslissing krijgt in drie opeenvolgende evaluaties na een schorsing

De schorsing wordt opgeheven op het moment dat de schorsingsperiode is afgelopen en de
classificeerder ondertussen een nieuwe opleiding heeft gevolgd en een positief examen heeft afgelegd.
Zo niet wordt de schorsing verlengd met 90 dagen.

2.1.7 Opheffing van erkenning
De erkenning wordt opgeheven als de classificeerder:
1. Een openstaande schorsing van één jaar heeft
2. Een negatieve of helemaal geen evaluatie krijgt in een aaneensluitende periode van vier jaar,
nadat hij al twee schorsingen heeft opgelopen
3. Werkzaam is in een slachthuis dat is gestopt met indelen of met een ander toestel werkt
4. Niet meer actief is als classificeerder in de inrichting.

2.2

Takenpakket

De indeling of classificatie bestaat uit:
1. Bepaling magervleesaandeel
2. Conformatiebeoordeling (facultatief)

2.2.1 Magervleesaandeel
Magervleesaandeel = het totale gewicht van de rode dwarsgestreepte spieren, voor zover die met een
mes kunnen worden afgescheiden, gedeeld door het totale gewicht van het karkas
Volgens het geschatte aandeel mager vlees worden geslachte varkens in handelsklassen ingedeeld.
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Rugstuk

Schouder

Buik

Ham

Magervleesaandeel (MV%)

S

60 ≤ MV%

E

55 ≤ MV% < 60

U

50 ≤ MV% < 55

R

45 ≤ MV% < 50

O

40 ≤ MV% < 45

P

MV% < 40

2.2.2 Conformatiebeoordeling (niet verplicht)
De inrichting deelt de karkassen in zes conformatieklassen in volgens het volgende schema :
1. klasse 1 : superieur. Uitzonderlijke spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : uitzonderlijk breed en zeer sterk gerond, bolvormig
b. lenden : zeer breed en zeer sterk gespierd
c.

rug : zeer breed en zeer dik, lichtjes bolstaand

d. schouder : zeer sterk gerond
e. bovenbil : hangt zeer ruim over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis

TITEL

DATUM

PAGINA

Indelingsverantwoordelijke karkasclassificatie varkens
Algemeen

Maart 2020

8/23

2. klasse 2 : uitstekend. Uitstekende spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : breed en sterk gerond
b. lenden : breed en sterk gespierd
c.

rug : breed en zeer dik

d. schouder : sterk gerond
e. bovenbil : hangt ruimschoots over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis)
3. klasse 3 : zeer goed. Zeer goede spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : breed en gerond
b. lenden : breed en goed gespierd
c.

rug : breed en dik

d. schouder : gerond
e. bovenbil : hangt over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis)
4. klasse 4 : goed. Goede spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : goed ontwikkeld
b. lenden : middelmatig breed en degelijk gespierd
c.

rug : middelmatig breed maar nog dik

d. schouder : goed ontwikkeld
e. bovenbil : hangt lichtjes over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis
5. klasse 5 : matig. Matige spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : matig ontwikkeld
b. lenden : eerder smal en matig ontwikkeld
c.

rug : eerder smal en van matige dikte

d. schouder : matig ontwikkeld
e. bovenbil : hangt amper over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis)
6. klasse 6 : gering. Geringe spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen
a. ham : weinig ontwikkeld
b. lenden : smal en plat
c.

rug : smal en van geringe dikte

d. schouder : weinig ontwikkeld
e. bovenbil : hangt niet meer over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis)

Tot 31 december 2023 mag de indeling volgens conformatie ook gebeuren volgens het volgende
schema:
1. Typegetal 1: een type-index van 1.60 en kleiner
2. Typegetal 2: een type-index van 1.61 tot en met 2.40
3. Typegetal 3: een type-index van 2.41 tot en met 3.10
4. Typegetal 4: een type-index van 3.11 en meer
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3

WETGEVING

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

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

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

Ministerieel besluit van 14 januari 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit
van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte
varkens

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens

Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid van 28 juni 2013

Ministerieel besluit van 23 december 2015 tot uitvoering 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

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 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

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2019 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

TITEL

DATUM

PAGINA

Indelingsverantwoordelijke karkasclassificatie varkens
Algemeen

Maart 2020

10/23

4

PRESENTATIE, WEGING, INDELING EN MERKING
KARKAS

Definitie van een geslacht varken: het geslachte dier, na verbloeding en verwijdering van de
ingewanden, geheel of in twee helften verdeeld.

4.1

Presentatie karkas

Alvorens een karkas gewogen en ingedeeld wordt, dient een karkas gepresenteerd te worden volgens
één van de wettelijk bepaalde aanbiedingsvormen. Bij varkens is dit er slechts één aanbiedingsvorm:
het geslachte varken aangeboden zonder tong, borstels, hoeven, geslachtsorganen, nieren, liesvet en
middenrif.
Enkel in opdracht van de dierenartsen van het FAVV is het toegestaan om andere delen van het karkas
te verwijderden en af te wijken van de standaard aanbiedingsvorm.
De kop, hersenen, staart en poten behoren tot het karkas bij weging en indeling.

4.2
4.2.1

Weging karkas en koppeling met ARS
Algemeen

Bruto warm karkasgewicht

het gewicht van het karkas op het moment van de weging op de
slachtlijn, met inbegrip van de tarra.

Tarra

het gewicht van de slachthaak of -haken waaraan het karkas in
kwestie is opgehangen bij de weging van het karkas in kwestie
op de slachtlijn

Warm karkasgewicht

het bruto warme karkasgewicht, verminderd met de tarra

Koud karkasgewicht

karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme
karkasgewicht te verminderen met 2 procent

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.

Het is verboden om:
1. als niet-erkende classificeerder te wegen
2. een niet-erkende classificeerder te laten wegen
3. de erkende classificeerder te beïnvloeden tijdens het wegen
4. 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
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de karkassen de inrichting verlaten of tot de karkassen worden versneden. Een uitzondering
hierop zijn de verwijdering van de kop, poten, oren en kelen van geslachte varkens

De inrichting is verplicht om:
1. het warme karkasgewicht van een varken, uitgedrukt in kilogram, te bepalen met een ijkeenheid
van 0.2 kg of lager, en het gewicht telkens op die manier te registreren, aan te duiden, te
vermelden, te merken en mee te delen
2. bij gebruik van koude karkasgewichten, het koude karkasgewicht van varkens te beschouwen
als het karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme karkasgewicht te verminderen met
2 procent en het gewicht, uitgedrukt in kilogram en bepaald tot minstens één cijfer na de
komma, telkens op die manier te registreren, aan te duiden, te vermelden en mee te delen.
3. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een continue indeling, weging en merking van de
karkassen te verzekeren.
4. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de indeling, weging en
merking in optimale omstandigheden gemaakt kan worden.
5. op de factuur of document voor elk karkas minstens het warme karkasgewicht op het moment
van weging en indeling te vermelden.
6. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het vormingsprogramma, het examen en de
bijkomende opleidingssessies volledig af te werken binnen de vastgelegde termijnen
7. het ijkings-, herijkings- en inspectieverslag van de weeginstallatie voor te leggen op verzoek
van de bevoegde autoriteit.
8. 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.
9. aan de bevoegde autoriteit onmiddellijk te melden als het indelingstoestel, weegtoestel of het
afgeschermde registratiesysteem niet correct werkt of niet in werking is.

Als uit twee opeenvolgende controlerapporten blijkt dat de inrichting niet voldoet aan deze voorwaarden
kunnen sancties voorzien worden.

4.2.2

Vereisten afgeschermd registratiesysteem (ARS)

Inrichtingen die varkens slachten en indelen, beschikken over een afgeschermd registratiesysteem dat
gekoppeld is aan het weegtoestel op de slachtlijn dat het warme karkasgewicht bepaalt. Het
afgeschermde registratiesysteem biedt de nodige garanties dat die gegevens na de weging 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.

Het afgeschermd registratiesysteem registreert ten minste de volgende gegevens bij iedere weging:
1. een uniek nummer dat een tracering naar het karkas in kwestie toelaat
2. het bruto warme karkasgewicht
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3. de tarra, gebruikt bij de weging
4. het warme karkasgewicht
5. de datum van de weging
6. het uur van de weging, geregistreerd tot op de seconde
7. het nummer van het weegtoestel dat gebruikt wordt om het gewicht, vermeld in punt 2, te
verkrijgen

Opmerkingen betreffende de weegtoestellen en ARS:


Als het slachthuis verschillende weegschalen heeft die het warme karkasgewicht bepalen, zijn
ze verplicht er één uit te kiezen waarvan de gegevens gebruikt worden en brengen ze de
bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte. De overige weegschalen dienen enkel ter observatie
of als back-up. Alle weegschalen waarop het warme karkasgewicht wordt bepaald, moeten
worden aangesloten op het ARS



Het ARS mag enkel afkomstig zijn van een erkende constructeur (lijst FOD Economie).



Het afgeschermde registratiesysteem wordt door de installateur voorzien van een automatische
melding aan de inrichting als het afgeschermde registratiesysteem storingen vertoont die de
automatische registratie van de wegingen verhinderen.



De constructeur van het ARS moet uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de installatie
een dossier met technische specificaties indienen bij de bevoegde autoriteit. Voorafgaand aan
de ingebruikname moet de installateur een verklaring bezorgen aan de bevoegde autoriteit
waarin wordt bevestigd dat het geïnstalleerde ARS voldoet aan de technische specificaties uit
het dossier.



Iedere wijziging van het ARS of van bijhorend weegtoestel moet onmiddellijk worden gemeld
aan de bevoegde autoriteit, met de nodige technische informatie die toelaat te verifiëren dat
het ARS nog altijd voldoet aan de voorwaarden.



De bevoegde autoriteit controleert aan de hand van een testprocedure minimaal eenmaal per
jaar de correcte werking van het ARS.



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.



De gegevens die conform het eerste lid worden geregistreerd, moeten ten minste tot het einde
van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het dier geslacht is, raadpleegbaar
blijven via het afgeschermde registratiesysteem.

TITEL

DATUM

PAGINA

Indelingsverantwoordelijke karkasclassificatie varkens
Algemeen

Maart 2020

13/23

4.3

Indeling karkas en koppeling met ARS

4.3.1

Algemeen

De indeling van varkens is niet bindend voor inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minder dan 200
varkens per week worden geslacht. Inrichtingen die vrijwillig indelen moeten dit vooraf schriftelijk
melden aan de bevoegde autoriteit. Alleen de inrichtingen die de geslachte varkens indelen volgens
het geraamde aandeel mager vlees, mogen de karkassen ook indelen volgens conformatie. De
erkenningen van de toestellen en bijbehorende methodes voor de indeling van geslachte varkens
blijven geldig tot 31 december 2023.
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.
Inrichtingen die varkens slachten en indelen, beschikken over een afgeschermd registratiesysteem dat
gekoppeld is aan de erkende indelingsmethode die de inrichting gebruikt om geslachte varkens in te
delen. Voor inrichtingen die gebruik maken van een erkende manuele indelingsmethode is dit pas vanaf
1 januari 2024 van toepassing.

Erkende indelingsmethoden in België
Capteur Gras/Maigre (CGM)

Manueel

Giralda Choirometer Pork Grader (PG200)

Manueel

Hennessy Grading Probe (HGP4)

Manueel

Fat-O-Meat’er II (FOM II)

Manueel

OptiScan-TP

Manueel

VCS 2000-3C

Automatisch

CSB-Image-Meater

Automatisch

Autofom III

Automatisch

Priktoestellen

Videobeeldanalyse

Ultrasoon
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Het is verboden om:
1. gegevens over de indelingsresultaten van varkens in het elektronische systeem in te geven
voor de karkassen ingedeeld en gewogen zijn
2. een indelingsmethode erkend door de minister in gebruik te nemen voor de conformiteit en de
betrouwbaarheid zijn getest door de bevoegde autoriteit
3. als niet-erkende classificeerder in te delen
4. een niet-erkende classificeerder te laten indelen
5. de erkende classificeerder te beïnvloeden tijdens de indeling

De inrichting is verplicht om:
1. het percentage mager vlees bij varkens te bepalen tot minstens één cijfer na de komma, met
een nauwkeurigheid van 0.1%, en het percentage telkens op die manier te registreren, aan te
duiden, te vermelden, te merken en mee te delen
2. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een continue indeling, weging en merking van de
karkassen te verzekeren.
3. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de indeling, weging en
merking in optimale omstandigheden gemaakt kan worden.
4. 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.
5. aan de bevoegde autoriteit onmiddellijk te melden als het indelingstoestel of het afgeschermde
registratiesysteem niet correct werkt of niet in werking is.

Als uit minimaal twee opeenvolgende controleverslagen, opgemaakt door een of meer personeelsleden
van de bevoegde autoriteit, blijkt dat systematisch geen correcte indelingsresultaten worden verkregen
voor varkens in dezelfde inrichting, wordt de inrichting daarvoor verantwoordelijk gesteld.

Als karkassen niet worden ingedeeld overeenkomstig het geldende besluit:
1. is het verboden de karkassen in de handel te brengen
2. mogen geen tekens worden aangebracht die kunnen worden verward met de indeling, en deze
mogen ook niet vermeld of geregistreerd worden

4.3.2

Vereisten ARS (enkel bij automatische indeling)

Het ARS moet gekoppeld zijn aan de erkende indelingsmethode die het slachthuis gebruikt om de
geslachte varkens in te delen. Het afgeschermde registratiesysteem registreert de gegevens
automatisch na de indeling van het karkas en 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.
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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
3. het uur van de indeling, geregistreerd tot op de seconde
4. voor ieder geslacht varken
a. het geraamde aandeel mager vlees
5. de parameters van de erkende indelingsmethode.

Opmerkingen betreffende het indelingstoestel en ARS:


Het ARS is afkomstig van dezelfde constructeur als de erkende indelingsmethode waaraan het
is gekoppeld.



De constructeur van het ARS moet uiterlijk 30 kalenderdagen voorafgaand aan de installatie
een dossier met technische specificaties indienen bij de bevoegde autoriteit. Voorafgaand aan
de ingebruikname moet de installateur een verklaring bezorgen aan de bevoegde autoriteit
waarin wordt bevestigd dat het geïnstalleerde ARS voldoet aan de technische specificaties uit
het dossier.



Iedere wijziging van het ARS of van bijhorende indelingsmethode moet onmiddellijk worden
gemeld aan de bevoegde autoriteit, met de nodige technische informatie die toelaat te
verifiëren dat het ARS nog altijd voldoet aan de voorwaarden.



De bevoegde autoriteit controleert aan de hand van een testprocedure minimaal eenmaal per
jaar de correcte werking van het ARS.



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.



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.

4.4

Merking

De karkassen moeten worden gemerkt met de volgende gegevens:
1. een individueel nummer
2. een hoofdletter die de klasse van de karkassen aangeeft of een percentage dat het
geraamde aandeel mager vlees weergeeft tot op 1 cijfer na de komma
3. het warme karkasgewicht. Uitzondering hierop: inrichtingen die jaarlijks niet meer dan 300000
varkens slachten
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Bij halve karkassen merkt de inrichting beide karkashelften. Het merken mag ook vervangen worden
door etiketten die zo worden aangebracht dat ze niet kunnen worden verwijderd zonder dat ze
beschadigd worden.

4.4.1 Inrichtingen die indelen volgens conformatie
Bij indeling volgens conformatie merkt de inrichting de karkassen onmiddellijk na de indeling met het
kenteken dat de conformatie weergeeft. Het kenteken is ten minste twee centimeter hoog. Voor het
merken wordt een niet-giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt gebruikt. Bij halve karkassen
merkt de inrichting beide karkashelften. De inrichting mag het merken ook vervangen door etiketten
die zo worden aangebracht dat ze niet kunnen worden verwijderd zonder dat ze beschadigd worden.

4.4.2 Inrichtingen die NIET indelen volgens conformatie
Inrichtingen die niet indelen volgens conformatie mogen geen conformatiebepaling van het volledige
karkas registreren, aanduiden, vermelden, merken of meedelen.

5

SAMENVOEGING GEGEVENS

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.
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6

BIJHOUDEN VAN GEGEVENS

De inrichting bewaart per geslacht dier de gegevens en de originele elektronische registratiebestanden
van de gegevens, ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht.
De inrichting stelt de gegevens en de originele elektronische registratiebestanden van de gegevens ter
beschikking op het moment van de controle en voor de controle in het algemeen.

De inrichting houdt van elk geslacht varken ten minste de volgende gegevens bij :
1. de slachtdatum
2. het tijdstip van weging
3. het individualiseringsnummer
4. het klopnummer of identificatienummer
5. het individuele nummer van de merking
6. het warme karkasgewicht
7. de leverancier
8. de producent
9. het unieke nummer gekoppeld aan het ARS (weging en/of indeling) op voorwaarde dat dat
nummer overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 3°, 4° en 5°

Voor ingedeelde varkens komen daar de volgende gegevens bij:
10. het geraamde aandeel mager vlees
11. de parameters van de indelingsmethode op basis waarvan het geraamde aandeel mager vlees
en in voorkomend geval de type-index of de conformatieklasse worden berekend
12. indien van toepassing:
a. het erkenningsnummer van de classificeerder
b. de vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode
c.

de type-index of de conformatieklasse

De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting moet bijhouden van elk geslacht
varken.
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7

GEGEVENSTRANSFER

Aan leverancier
Volgende gegevens worden bezorgd aan de leverancier voor elk geslacht varken:
1. de slachtdatum
2. het tijdstip van weging
3. het warme karkasgewicht
4. Het erkenningsnummer van de inrichting

Voor ingedeelde varkens komen daar de volgende gegevens bij:
5. het geraamde aandeel mager vlees
6. indien van toepassing:
a. de vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode
b. de type-index of de conformatieklasse
Dit gebeurt op elektronische wijze uiterlijk twee uur voor de karkassen de inrichting verlaten, en zeker
binnen vierentwintig uur na het slachten. De leverancier kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil
ontvangen binnen een termijn van drie kalenderdagen na het slachten.

Aan IVB
Voor elk geslacht varken:
1. de slachtdatum
2. het tijdstip van weging
3. het individualiseringsnummer
4. het klopnummer of identificatienummer
5. het individuele nummer van de merking
6. het warme karkasgewicht
7. de leverancier
8. de producent
9. het unieke nummer gekoppeld aan het ARS (weging en/of indeling) op voorwaarde dat dat
nummer overeenstemt met de nummers, vermeld in punt 3°, 4° en 5°
10. erkenningsnummer inrichting
Voor ingedeelde varkens komen daar de volgende gegevens bij:
11. het geraamde aandeel mager vlees
12. de parameters van de indelingsmethode op basis waarvan het geraamde aandeel mager vlees
en in voorkomend geval de type-index of de conformatieklasse worden berekend
13. indien van toepassing:
a. het erkenningsnummer van de classificeerder
b. de vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode;
c.

de type-index of de conformatieklasse.
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IVB bepaalt zelf in welke vorm deze moeten worden aangeleverd.
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.

8

AUTOCONTROLESYSTEEM (ACS)

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. Dit bevat minstens de volgende elementen:
1. 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)
2. een gedetailleerde beschrijving van de hard- en software die in gebruik is, met inbegrip van
back-upsystemen in geval van panne of defect
3. een beschrijving van de procedures die de inrichting volgt
4. een beschrijving van de interne controles die worden uitgevoerd
5. een registratie van alle uitgevoerde interne controles, met inbegrip van het resultaat van die
interne controles
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9

SANCTIEBEPALING

De sanctiebepaling staat beschreven in het decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid,
hoofdstuk 3 (28 juni 2013) Art. 56 – Art. 63, en de latere aanpassingen hiervan. Dit kan als volgt worden
samengevat:
Er moet gevolg gegeven worden aan de opmerkingen die gemaakt worden door controleurs na een
controlebezoek. Indien dit niet wordt gedaan, kunnen de controleurs van Departement Landbouw en
Visserij hiervoor sancties uitschrijven.

In opklimmende volgorde:


Waarschuwing:
Moet naar de overtreder worden opgestuurd binnen 15 dagen na vaststelling van de inbreuk.
Bevat de ten laste gelegde feiten en in voorkomend geval, de termijn waarin een einde gemaakt
moet worden aan de inbreuk.



Proces-verbaal  Exclusieve bestuurlijke geldboetes (EBG):
o

Indien geen gevolg gegeven wordt aan de waarschuwing.

o

EBG1 (25 – 1000 euro): Inbreuken op administratieve verplichtingen en verstrekken
van onjuiste of onvolledige info.

o

EBG2 (100 – 5000 euro): Niet betalen van bijdragen en retributies.

o

EBG3 (100 – 15000 euro): Inbreuken op het decreet of na verhinderen of niet
meewerken tijdens controle.

Nog enkele eigenschappen van EBG:


Bij samenloop van verschillende inbreuken worden de bedragen opgeteld.



Bij herhaling binnen de 3 jaar kan de EBG verdubbeld worden.



De EBG kunnen worden vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met het economisch
voordeel dat voortvloeit uit het plegen van de inbreuk. Daarnaast kunnen ook de expertise
kosten ten laste komen van de overtreder.



Enkel de controleurs van Departement Landbouw en Visserij kunnen een PV uitschrijven en
dus een EBG opleggen.



Nadat de PV werd opgesteld moet de overtreder binnen de 60 dagen op de hoogte worden
gebracht van de intentie tot het opleggen van EBG.



De overtreder heeft 30 dagen om schriftelijk verweer aan te tekenen.



Binnen 90 dagen uitspraak omtrent een eventuele EBG.



EBG worden gestort aan het Fonds voor Landbouw en Visserij.
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10 ACTOREN EN TAKEN
10.1 Cel Begeleiding Karkasclassificatie (CBKc)
De CBKc voert volgende taken uit:


Vorming en evaluatie van classificeerders en indelingsverantwoordelijken voor runderen en
varkens



Adviesverlening aan de slachthuizen



Vorming van ambtenaren inzake karkasclassificatie



Begeleiding van controleurs tijdens een controlebezoek



Uitvoering testprocedures indelingstoestellen en blackbox



Bijstand verlenen omtrent wetgeving



Opvolgen van wetenschappelijke literatuur inzake karkasclassificatie



Optreden als expert naar andere Europese landen

E-mail

Marc.Seynaeve@ugent.be
Nico.Lyen@ugent.be
Toon.Rombouts@ugent.be
cbkc@ugent.be

Website

/

Tel

+32 9 264 90 12

Adres

Campus Coupure, Coupure Links 653, 9000 Gent
Blok F, 1e verdiep

10.2 Interprofessionele Vereniging voor het Belgische Vlees (IVB)
De IVB voert volgende taken uit:


Een databank met gegevens van geslachte runderen en geslachte varkens opmaken en
beheren, en deze laten doorstromen naar de bevoegde partijen.



Verlenen van advies en bijstand aan de slachthuizen



De mogelijkheid tot het maken van vaststellingen in de slachthuizen

E-mail

sander.cleuren@ivb-interprof.be
info@ivb-interprof.be

Website

www.ivb-interprof.be

Tel

+32 1 126 05 40

Adres

Trekschurenstraat 18, 3500 Hasselt
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10.3 Departement Landbouw en Visserij
De overheid voert volgende taken uit:


Opstellen van de wetgeving en uittekenen van het beleid



Uitvoeren van controles (gemiddeld één bezoek per maand)



Het heffen van sancties

E-mail

wim.vanmoeseke@lv.vlaanderen.be
martine.debock@lv.vlaanderen.be
sven.vrints@lv.vlaanderen.be

Website

https://lv.vlaanderen.be/nl

Tel

+32 2 552 79 57

Adres

Koning Albert II-Laan 35, bus 40, 1030 Brussel
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INDELINGSTOESTEL: CGM
A.1.

Toestel

Schematische voorstelling CGM

Voeding 220 v, 50 Hz
Seriële hoofdpoort (communicatie in
beide richtingen)
Seriële bijpoort (communicatie van CGM
naar periferie)

Display
Hulpscherm
Meetsonde
1. Drukknop (DK1)
2. Drukknop (DK2)
3. Drukknop (DK3)
4. Drukknop (DK4)
Drukknoppen 5 & 6 bevinden zich aan de
achterzijde.

Bovenaanzicht CGM-toestel

DK1

DK6

DK5

DK2

DK3 DK4

Functies:
 DK1: ingeven geslacht
 DK2: meting annuleren
(opnieuw meten)
 DK3: meting forceren (NIET
opnieuw meten)
 DK4: aanpassen nummer
 DK5 + DK6: toegang tot
menu
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A.2.

Werking

Het CGM-toestel werkt op basis van lichtreflectie. De sonde wordt geactiveerd op het moment dat deze
vanuit de buikholte in de richting van het rugoppervlak dwars door de rug teruggetrokken wordt.
De sonde bestaat, eenvoudig gezegd, uit een lampje en een camera. Het lampje gaat oplichten en de
camera registreert de intensiteit van het weerkaatsende licht (reflectie).
De beste metingen worden bekomen wanneer het toestel “op temperatuur is”. Tracht daarom het
toestel, in de mate van het mogelijke, een 15-tal minuten voor meten op te starten. Op die manier zal
het uitgezonden licht stabiel zijn gedurende het meten.

Een bijbehorend programma zal de verschillen in reflectie beoordelen en omzetten naar een
tussenribwaarde, een spierdikte en een spekdikte. Om dit te kunnen realiseren moet het beschikken
over afstanden. Deze afstanden worden berekend aan de hand van de positie van de geleiding t.o.v.
de sonde.

Sonde

Geleiding (hulpscherm)
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A.3.

Vlees

Spek

Tussenrib

Het uiteindelijke resultaat (in grafiekvorm):

Toestel meetklaar maken

De correcte werking van het toestel wordt geverifieerd aan de hand van een testblok, die in het geval
van de CGM gesloten is. Het is noodzakelijk een correcte verificatie uit te voeren alvorens men kan
starten met meten.
De verificatie gaat als volgt: druk tegelijkertijd DK5 & DK6. Daardoor komt het toestel in het hoofdmenu
terecht. Druk achtereenvolgens DK5, DK6, DK5 en DK6. Hierna moet de testblok 2 maal gemeten
worden. Wanneer na de tweede meting alles in orde blijkt te zijn, geeft het toestel dit weer via 3 korte
buzzer tonen en via “kalibratie OK” op het scherm.
Het toestel dient na de verificatie 20,0 mm en 60,0 mm weer te geven voor vet- respectievelijk
vleesdikte. Op deze waarden is een marge toegestaan van 1 mm. Indien de marge overschreden wordt,
dient de verificatie opnieuw uitgevoerd te worden.
Om een verificatie uit te voeren dient een cilindervormig uiteinde zonder mespunt op de sonde
bevestigd te worden.

Opgelet: Voer nooit een verificatie uit wanneer het CGM toestel bevuild is. Hierdoor kan vuil in de
testblok terecht komen en dit kan op zijn beurt invloed hebben op volgende verificaties.
Wanneer na verschillende pogingen de verificatie niet correct is, dient het toestel opnieuw gekalibreerd
te worden. Een kalibratie mag enkel door een erkend Sydel-medewerker uitgevoerd worden en niet
door een classificeerder.
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A.4.

Correcte uitvoering classificatie

Prikken
De procedure om correct te meten met CGM bestaat uit twee delen.
Het eerste deel bestaat uit de referentieprik tussen de 2de en 3de laatste rib. De te volgen prikrichting
is weergegeven in onderstaande figuur.
Het tweede deel is de effectieve meting van de vlees- en de vetdikte en dit tussen 3de en 4de laatste
rib. De te volgen prikrichting is identiek aan die uit het eerste deel.

Op het CGM toestel wordt dit als volgt weergegeven:
Bij aanvang: karkasnummer van het te meten
karkas

Vark 12345 met 1
15
Vark 12345 met 2

Na de eerste prik: karkasnummer en spekdikte

15 13 50 60 56%
Vark 12346 met 1

Na de tweede prik: karkasnummer van het
volgende karkas, spekdikte 1ste prik, spekdikte
2de prik, vleesdikte 2de prik, totale waarde
(vleesdikte 2de prik en tussenribwaarde 2de
prik), vleespercentage.

Opmerkingen







Zorg ervoor dat de geleiding van het CGM-toestel zich in de werkpositie (volledige uitgetrokken)
bevindt wanneer het toestel onder stroom komt te staan. Indien dit niet het geval is, zal het
toestel de geleiding snel in deze positie brengen en kan schade berokkend worden (breken
van het oprolmechanisme).
Bij verificatie of het uitvoeren van een meting dient het hulpscherm steeds bevestigd te worden.
Dit is ingecalculeerd in de berekening van vet-/vleesdikte.
Het CGM toestel wordt best schoon gemaakt met alcohol (90% puur)
Het toestel reinigen telkens de band stil gezet wordt.
Syleps schrijft een mogelijke werkingstijd van ongeveer 2 jaar voor aan de sonde.
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Waarschuwingen
Na de uitvoering van een meting, kan het toestel een alarm geven. Om verder te kunnen meten, dient
gereageerd te worden op het alarm (buzzer geluid & waarschuwingstekst op de display).
De reactie van de persoon die het toestel bedient bestaat uit twee mogelijkheden:


De meting annuleren door het indrukken van DK2.



De meting aanvaarden door het indrukken van DK3.

Wanneer de meting geannuleerd wordt, zal het karkasnummer op de display niet veranderen en
kan/moet het karkas opnieuw gemeten worden. Wanneer de meetresultaten wel aanvaard worden zal
het karkasnummer, weergegeven op de display, met 1 verhoogd worden.
Een geforceerde meting wordt steeds door het toestel gerapporteerd aan het verbonden
computersysteem. Dit laat zowel controle op het toestel als op de operator toe.

Mogelijke waarschuwingen:
“F2 te klein”

Gemeten vetdikte < 5 mm

“F2 te groot”

Gemeten vetdikte > 45 mm

“M2 te klein”

Gemeten spierdikte < 49 mm

“M2 te groot”

Gemeten spierdikte > 90 mm

“Te snel”

Snelheid van terugtrekken > 3 m/s

“Plakt”

Snelheid van terugtrekken niet constant. Bv.
wanneer geleiding van de sonde plakt.

“Geen tussenrib”

Geen detectie van “ribzone”. Bijgevolg weet het
toestel niet waar het vlees start. In dit geval
wordt enkel een spekdikte weergegeven

“V2/V1 te groot” of “V2/V1 te klein”

Te groot verschil tussen de twee gemeten
speklagen. De grenswaarden zijn 1,3 en 0,9.
Oorzaak: dubbele speklaag, niet recht onder
elkaar prikken.

Indien meerdere waarschuwingen op hetzelfde moment voorkomen, wordt enkel de meest belangrijke
op de display weergegeven.

Wanneer niet gereageerd wordt op de alarmen is het niet mogelijk om verder te meten.

Opmerking: een meting kan steeds geannuleerd worden nadat ze werd afgerond en voordat de
volgende meting start. Enkel de laatste meting kan geannuleerd worden.
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Algemeen menu
Wanneer, na opstart, tegelijkertijd DK5 & DK6 ingedrukt wordt, verlaat het toestel de meetmodus en
komt tegelijkertijd in het algemeen menu. In deze menu kunnen allerlei parameters aangepast of
nagekeken worden. In het algemeen menu kan DK5 gebruikt worden om een bepaald subniveau te
selecteren, als “ja” of als “valideren”. DK6 wordt gebruikt om een subniveau door te schuiven, als “nee”.
Door het tegelijk indrukken van DK5 en DK6 kan terug een subniveau omhoog gegaan worden.

De opbouw van het algemeen menu bestaat uit:
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1. Veranderen karkasnummer
Op het hoogste niveau van het algemeen menu bevindt zich een submenu om het karkasnummer te
veranderen. Door het indrukken van DK5 selecteer je deze toepassing en verschijnt het nummer van
het volgende varkenskarkas op de display inclusief een knipperende cursor. Via DK5 kan de cursor
verplaatst worden naar links. Door het indrukken van DK6 verhoog je het getal waar de cursor zich
bevindt.
Nummers kunnen gekozen worden tussen 1 en 65 535.
Opgelet: het karkasnummer kan ook aangepast worden via DK4. Een korte druk verhoogt het nummer,
langer inhouden van deze knop, verlaagt het karkasnummer.

2. Onderhoud
2.1 Afbeelden van afstand en de reflectiewaarde
In dit onderdeel van het menu wordt de reflectiewaarde en de afstand van de sonde op dat ogenblik
af gebeeld.

Asterisk duidt de positie aan van de sondegeleiders wanneer deze in een extremum bevindt. B = begin;
E = einde.

2.2 Regeling
Dit programma onderdeel laat toe de nieuwe afstellingen in rekening te brengen indien de sonde of het
afstandsmechanisme van het toestel vervangen werd. Dit heeft als voordeel dat de technieker een
marge heeft om deze nieuwe elementen te installeren, welke anders tot op 1/10 van een mm correct
afgesteld moet worden.

2.3 Kalibratie
Dit is het programma onderdeel waarin de verificatie uitgevoerd moet worden.
Verificatie dient steeds na een stroom onderbreking uitgevoerd te worden of na een werkzaamheid van
10 uur.
Zonder verificatie kan niet gestart worden met meten.
Een verificatie wordt nooit opgeslagen! Alternatief: een tweede verificatie kan uitgevoerd worden onder
een slachtnummer.
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2.4 Test knoppen
In dit menu worden de drukknoppen (1-4) aangeduid welke niet meer werkzaam zijn.

2.5 Test checksum
De checksum is het complementaire gedeelte van de weggeschreven meting.
Het laat toe de ontvanger te controleren op de correctheid van tekens van de meting.

2.6 Test buzzer
Binnen dit menu is het mogelijk om de buzzer te testen door het indrukken van DK5.

2.7 Test IO menu
Dit menu is voorzien om de goede werking na te gaan van opslag van meetresultaten en curves.
Deze voorziening is enkel van belang bij het autonoom werken van de CGM.

2.8 Test aansluiting
In dit menu kan de functionaliteit getest worden van de 2 seriële poorten.
De operator dient eerst een keuze te maken welke getest dient te worden: Prin en Aux
Daarna kunnen verschillende testen uitgevoerd worden afhankelijk van de gekozen poort:
Zenden test: een testboodschap wordt verzonden via de gekozen poort (Prin & Aux)
Ontvangen test: De ontvangen karakters worden op de display getoond (Prin)

3. Contrast
Wanneer in dit onderdeel van het menu gegaan wordt, kan het contrast van de display aangepast
worden via het indrukken van DK5.

4. Init Parameters
4.1. Functiemode
4.1.1. Memo curven
Deze optie heeft als doel om de meetresultaten van het toestel te negeren en de meetcurves op
te slaan in het toestel. Via DK5 kan deze optie aan of afgezet worden. Nadien kunnen de curves
getransfereerd worden naar een PC.
In totaal kunnen 50 curves worden opgeslagen indien meer curves gegenereerd moeten worden,
is men verplicht om het toestel direct te verbinden met een PC.
De curves zijn van geen nut bij conventioneel prikken onder praktijk- omstandigheden. Deze
kunnen wel interessant zijn tijdens onderzoek.

4.1.2. Geslacht
Deze optie kan ingeschakeld worden om informatie over het geslacht van het karkas mee te geven
aan de meetresultaten.
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Indien ingeschakeld staat het geslacht standaard op “barg” ingesteld. Eenmaal DK1 indrukken zal
het geslacht instellen op “zeug”, tweemaal DK1 indrukken zal het geslacht instellen op “beer”.
Nadat het prikken afgerond werd, komt het geslacht terug op “barg” te staan.
Wanneer de optie niet ingeschakeld is, wordt dit veld opgevuld met “vark”.

4.2. Test parameters: fabrieksinstellingen
Max. snelheid: 3
Min lengte: 120
Min vet: 5
Max vet: 45
Min spier: 49
Max spier: 90
Min V2/V1: 0,90
Max V2/V1: 1,30
Door middel van het indrukken van DK6 kunnen de parameters veranderd worden binnen de
geprogrammeerde range (Bv. Max. snelheid 0 – 20).

5. Protocol wijzigen
Via dit onderdeel van het menu kan de manier van data transfer veranderd worden.
Er zijn twee mogelijkheden:


Protocol SPCi: de meetresultaten worden doorgestuurd naar PC



Protocol druk: de meetresultaten worden afgedrukt via printer

6. Aantal prikken
België is het enige land waar CGM 2 keer prikt per meting. Vandaar ook de optie in het toestel om het
aantal prikken te veranderen naar 1 prik.

A.5.

Problemen oplossen

1. Reset
In sommige gevallen dient het CGM toestel een reset te ondergaan. Een reset kan uitgevoerd worden
door het toestel te onderbreken van stroom en bij de volgende opstart van het toestel DK6 ingedrukt te
houden.

2. Werking van de drukknoppen valt weg
Wanneer de drukknoppen niet meer werken, voer dan een reset uit.

3. Alarm A8 of A6
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Dit alarm wijst op een communicatie fout. Reset het systeem.

4. Meting wordt niet beëindigd
Reset het systeem.
Er kan altijd nagegaan worden of het toestel de limietposities herkent via de asterisken (menu:
Onderhoud > len refl.)

5. Geen communicatie met PC
Ga na of de kabels nog steeds een verbinding mogelijk maken tussen CGM en PC. Ga na welke
communicatie niet lukt via de voor geprogrammeerde communicatietest in het CGM toestel. Als
alternatieve oplossing kan steeds een reset uitgevoerd worden.

6. Incorrecte meting






Ga na of de sonde geleiders vrij kunnen bewegen. Indien dit niet het geval is, maak de geleiders
schoon.
De meetsonde kan kapot/niet goed werkzaam zijn  laat de sonde vervangen.
Reflectie fout  Ga na wat de reflectie is van het toestel in lucht, vet en vlees (menu:
Onderhoud > len refl.). Indien de waarden in het vlees te laag liggen, moet het toestel
aangepast worden.
Fout in diepte meter  Ga na in het menu (Onderhoud > len refl.) of het toestel een waarde
“0” toont wanneer de geleiding in zijn extreme positie is (volledig uitgeschoven).

7. Snelheidsfout



Geleiding kan te vet zijn  ga na of de geleiding schoon gemaakt dient te worden
De sonde is te snel uit het karkas terug getrokken  ga na of de ingestelde drempel waarde
correct is/haal de sonde minder snel uit het karkas

8. Geen contact (Scherm maakt geen contact met zwoerdoppervlak)



Afstellingsfout  Laat de afstelling opnieuw uitvoeren
Geleidingsfout  Ga na of de geleiding schoon is

9. De geleiding wordt niet uit het toestel geduwd


De rubberband in het toestel kan kapot zijn. Deze moet vervangen worden.

10. CGM kan niet gekalibreerd worden




De sonde of het foto-optische element kan beschadigd zijn. Ga na of de afstand en de
reflectie van het toestel normaal is. Reflectie van lucht licht tussen 20-30, vinger tussen 80170. indien deze waarden niet veranderen, dient contact opgenomen te worden met de
service van het toestel.
De 20 mm spekdikte wordt gemeten met hoge accuraatheid, de 60 mm vleesdikte niet 
draai de test blok en herhaal de validatie. Indien dit niet helpt, kan de test blok bevuild zijn
binnenin. Probeer de testblok schoon te maken met lucht.
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A.6.

Invloed van onjuist prikken

Onderstaande tabel toont de wijzigingen van vet- en vleesdikte bij prikken op afwijkende plaatsen.
Deze gegevens zijn het resultaat van een proef van CBKc op 21 karkassen.

Vetdikte (mm)

Vleesdikte (mm)

Te dicht bij de kant

-

+ 2,9

Te ver van de kant

+ 0,5

- 4,7

1 rib te laag

+ 1,2

-

1 rib te hoog

- 0,9

-

2 ribben te hoog

- 1,4

-

Het percentage mager vlees is een combinatie van de verschillen in vleesdikte en vetdikte. De waarde
van de vetdikte weegt echter ± 10 keer sterker door dan de waarde van de vleesdikte in de huidige
formule.
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A.7.

Controle op classificatie

Om de prikplaats en de prikrichting te kunnen vastleggen wordt er gebruik gemaakt van
controlenaalden.
De controlenaald wordt in het karkas geplaatst op de plaats waar de sonde gemeten heeft.
Daarna worden 4 parameters beoordeeld:

Prikplaats verticaal
(geen tolerantie, moet tussen 3de en 4de rib
zijn)
Op dit criterium moet de classificeerder bij de
evaluatie minstens 90% halen om een
positieve evaluatie te krijgen

Prikrichting verticaal
(tolerantie van 0,5 cm in beide richtingen)
Op dit criterium moet de classificeerder bij de
evaluatie minstens 80% halen om een
positieve evaluatie te krijgen

Prikplaats horizontaal
(tolerantie van 1 cm in beide richtingen)
Op dit criterium moet de classificeerder bij de
evaluatie minstens 80% halen om een
positieve evaluatie te krijgen

Prikrichting horizontaal
(tolerantie van 1 cm in beide richtingen)
Op dit criterium moet de classificeerder bij de
evaluatie minstens 80% halen om een
positieve evaluatie te krijgen

Daarnaast moet 100% van de referentieprikken zijn uitgevoerd.
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A.8.

Opbouw record

9M00010589076097406525032FF004000000040008F76A
1ste karakter = nummer van het bericht (altijd tussen 0 en 9)
2de karakter = type van het bericht (altijd M)
3 tem 7 = volgnummer (in dit geval nummer 10)
8 tem 10 = aandeel mager vlees (in dit geval 58.9%)
11 tem 13 = spekdikte 1ste meting (in dit geval 7.6mm)
14 tem 16 = spekdikte 2de meting (in dit geval 9.7mm)
17 tem 19 = vleesdikte (in dit geval 40.6mm)
20 tem 22 = totale waarde spierdikte + tussenribwaarde (in dit geval 52.5mm)
23 tem 25 = reflectiewaarde (in dit geval 032)
26 = code geforceerd alarm (spatie = normale meting, F = geforceerde meting)
27 = geslacht (O,M,F,S zijn de mogelijkheden)
28 tem 42 = foutcode alarm
43-46 = checksum
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JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/04/26/2013035517/justel
Dossiernummer : 2013-04-26/05

Titel
26 APRIL 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van
geslachte runderen en van geslachte varkens
Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 27-11-2019, zijn verwerkt.
Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 20-06-2013 bladzijde : 39723
Inwerkingtreding : 30-06-2013

Inhoudstafel
HOOFDSTUK 1. - Definities
Art. 1
HOOFDSTUK 2. [1 - Aanbiedingsvorm en ontvetting van geslachte en in te delen runderen]1
Art. 2, 2/1, 3-4
HOOFDSTUK 3. [1 - Karkaspresentatie van geslachte runderen die jonger dan acht maanden zijn]1
Art. 5
HOOFDSTUK 4. - Indeling
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7-9, 9/1
Afdeling 2. [1 - Indeling van geslachte runderen die tenminste acht maanden oud zijn]1
Art. 10-11
Afdeling 3.
Art. 12
Afdeling 4. [1 - Indeling van runderen die jonger dan acht maanden zijn]1
Art. 13
Afdeling 5. - Indeling van geslachte varkens
Art. 14-18
HOOFDSTUK 5. - Merking [1 ...]1
Afdeling 1. [1 - Merking van geslachte runderen die ten minste acht maanden oud zijn]1
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Art. 19-20
Afdeling 2. [1 - 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]1
Art. 21
Afdeling 3. [1 - Merking van geslachte runderen die jonger zijn dan acht maanden]1
Art. 22
Afdeling 4. [1 - Merking van geslachte en in te delen varkens]1
Art. 23-26
Afdeling 5. [1 - Samenvoeging van de gegevens]1
Art. 26/1
HOOFDSTUK 6. - Bijhouden van gegevens door de inrichtingen
Art. 27-31
HOOFDSTUK 7. - Meedelen van gegevens
Afdeling 1. - Meedelen van gegevens door de inrichtingen aan de leverancier
Art. 32-35
Afdeling 2. - Meedelen van gegevens door de inrichting aan IVB
Art. 36-39, 39/1
Afdeling 3. - Meedelen van gegevens door de IVB aan de producent
Art. 40
Afdeling 4. - Meedelen van gegevens door de IVB aan andere actoren
Art. 41-42
HOOFDSTUK 8. - Indelingsverantwoordelijken en classificeerders
Afdeling 1. - Indelingsverantwoordelijken
Art. 43, 43/1
Afdeling 2. - Classificeerders
Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 44
Onderafdeling 2. - Erkenningsprocedure
Art. 45-50, 50/1
Onderafdeling 3. - Evaluatie van erkende classificeerders
Art. 51
Onderafdeling 4. - Schorsing van erkende classificeerders
Art. 52-53
Onderafdeling 5. - Opheffing van de erkenning van erkende classificeerders
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Art. 54
Afdeling 3. - Evaluatie van de inrichting inzake de weging en indeling van geslachte runderen en geslachte
varkens
Art. 55
HOOFDSTUK 9. - Testen van indelingstoestellen en erkennen van indelingsmethoden
Art. 56-60, 60/1, 61
HOOFDSTUK 10. - Testen van geïnstalleerde erkende indelingsmethoden
Art. 62-63, 63/1, 64-65
HOOFDSTUK 11. - CBKc en IVB
Afdeling 1. - Bijkomende activiteiten van de CBKc en de IVB
Onderafdeling 1. - CBKc
Art. 66, 66/1
Onderafdeling 2. - IVB
Art. 67-68
Afdeling 2. - Financiering van de CBKc en de IVB
Art. 69
Afdeling 3. - Evaluatie van de activiteiten van de CBKc en de IVB
Art. 70
HOOFDSTUK 12. - Toezichtbepalingen
Art. 71-73
HOOFDSTUK 12/1. [1 - Autocontrolesysteem]1
Art. 73/1
HOOFDSTUK 13.
Art. 74
HOOFDSTUK 14. - Slotbepalingen
Art. 75-79
BIJLAGE.
Art. N

Tekst
HOOFDSTUK 1. - Definities
Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder :
[2 1° bruto warm karkasgewicht: het gewicht van het karkas op het moment van de weging op de slachtlijn,
met inbegrip van de tarra;]2
[2 1° /1]2 CBKc : de cel Begeleiding Karkasclassificatie van de Universiteit Gent;
2° identificatienummer :
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a) van een rund : het identificatienummer, vermeld in artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2011
tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen;
b) van een varken : de identificatiegegevens van het levende dier, afkomstig uit een andere lidstaat of ingevoerd
uit een derde land, en geslacht in een inrichting in het Vlaamse Gewest;
3° indelingsresultaten :
a) van een [4 ...]4 rund : de gegevens die betrekking hebben op de categorie, de bevleesdheid, de vetbedekking,
de aanbiedingsvorm, het warme karkasgewicht en de erkende classificeerder of in voorkomend geval de
vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode;
b) van een varken : de gegevens die betrekking hebben op het percentage mager vlees, het warme
karkasgewicht, de conformatie en de erkende classificeerder of in voorkomend geval de vermelding dat de
indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode;
4° individualiseringsnummer : het merkteken tot individualisering, als vermeld in het ministerieel besluit van 28
augustus 1973 tot vervanging van het ministerieel besluit nr. 12, van 14 november 1972, met betrekking tot de
automatische weegtoestellen te gebruiken in slachthuizen voor de toepassing van de belasting over de
toegevoegde waarde;
5° inrichting : de slachtinrichting waar runderen of varkens worden geslacht;
6° IVB : de vzw Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees;
7° klopnummer : de code van het varkensbeslag die met een erkende klophamerstempel op beide flanken van
het slachtvarken moet worden aangebracht binnen vijf dagen voor het vertrek uit het beslag;
8° leverancier : de eigenaar van het dier, vermeld in artikel 1, § 1, 3°, van het ministerieel besluit van 28
september 2010 betreffende het geïnformatiseerd register in de slachthuizen;
9° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij;
10° omgerekende karkasgewicht : het karkasgewicht van een geslacht [4 ...]4 rund als het zou aangeboden zijn
met aanbiedingsvorm "0", omgerekend door op het warme karkasgewicht de in bijlage 1 vermelde
correctiecoëfficiënten toe te passen;
11° paspoort van het [4 ...]4 rund : het paspoort, vermeld in artikel 1, 21°, van het koninklijk besluit van 23
maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen;
12° producent :
a) van runderen : de verantwoordelijke van het veebeslag, waar het dier het laatst is verbleven, die vermeld
staat op het paspoort van het rund dat aangemeld is bij de inrichting;
b) van varkens : de fysieke persoon of rechtspersoon aan wie het klopnummer is toegekend;
[2 12° /1 tarra: het gewicht van de slachthaak of -haken waaraan het karkas in kwestie is opgehangen bij de
weging van het karkas in kwestie op de slachtlijn;]2
13° [4 ...]4
14° verificatie : de controle die de inrichting met behulp van sjablonen uitvoert om na te gaan of de
indelingstoestellen correcte metingen verrichten;
15° [4 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
16° [4 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;]4
[2 16° /1 warm karkasgewicht: het bruto warme karkasgewicht, verminderd met de tarra;]2
17° [4 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-, varkensen schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en
levende dieren;]4
[3 18° algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).]3
[1 Het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij wordt
aangewezen als bevoegde autoriteit in de zin van dit besluit. [4 ...]4]1
---------(1)<BVR 2014-12-19/B3, art. 157, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
(2)<BVR 2016-03-11/05, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(3)<BVR 2018-09-14/16, art. 108, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
(4)<BVR 2019-10-18/02, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 2. [1 - Aanbiedingsvorm en ontvetting van geslachte en in te delen runderen]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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Art. 2.De inrichting kiest voor elk karkas een gepaste aanbiedingsvorm. De inrichting maakt haar keuze uit de
lijst van toegestane aanbiedingsvormen, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Afhankelijk van de gekozen aanbiedingsvorm behoudt de inrichting de volgende karkasdelen in hun geheel of
verwijdert ze volledig :
1° de longhaas;
2° de staart;
3° het niervet;
4° het slotvet.
Bij iedere toegestane aanbiedingsvorm biedt de inrichting het karkas aan met het middenrif en zonder het
zakvet of het uiervet, het hartzakje, de vette nekaders en het ruggenmerg.
Behalve de verwijdering van de delen van het karkas, vermeld in het tweede en derde lid, en de verwijdering van
het bedekkingsvet vermeld in artikel 3, verwijdert een natuurlijk persoon of rechtspersoon niets van het karkas
tenzij op uitdrukkelijk verzoek van een dierenarts in dienst van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen. De inrichting registreert per karkas de verwijderde delen, met uitzondering van de delen, vermeld
in het tweede en derde lid.
Op het ogenblik van de weging en de indeling stelt de erkende classificeerder de aanbiedingsvorm vast, en
registreert de bijbehorende code, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. De inrichting zorgt ervoor dat
de aanbiedingsvorm gedurende de volledige slachtdag wordt behouden.
Op het ogenblik van de weging en de indeling worden de geslachte [1 ...]1 runderen aangeboden in twee
symmetrische delen, gescheiden door splijting door het midden van de wervelkolom, van het borstbeen en van
het bekken.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 2/1. [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 voorgelegd.
De minister bepaalt de wijze waarop de bijkomende aanbiedingsvorm dient aangevraagd en goedgekeurd te
worden.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 3.[1 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.]1
Bij het verwijderen van het bedekkingsvet mag het spierweefsel in geen geval worden blootgelegd.
Het bedekkingsvet mag enkel verwijderd worden op de volgende plaatsen van het karkas :
1° op de bilnaad;
2° in de anaal-genitale streek en rond de staartinplanting;
3° op de puntborst;
4° op de heup;
5° in de rugstreek, dat is op de lendenen, de narug, de middenrug, de voorrug, rond de schouder, zonder de
huidspier van de schouder te raken, en niet verder dan de lijn die loopt van de punt van het vangvet tot de punt
van de schouder.
Na het wegen, merken of etiketteren mag er door een natuurlijk persoon of rechtspersoon geen in- of
uitwendig vet van het karkas worden verwijderd gedurende de volledige slachtdag.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 4.[1 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.]1
De minister bepaalt de voorwaarden met betrekking tot de aanbiedingsvorm bij openbare interventie als
vermeld in het eerste lid.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 3. [1 - Karkaspresentatie van geslachte runderen die jonger dan acht maanden zijn]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 5.De karkaspresentatie bij weging van de geslachte runderen die [1 jonger]1 zijn dan acht maanden, is het
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geslachte dier, na het villen en het uitbloeden, ontdaan van de ingewanden, de lever, de geslachtsorganen, de
uier en het uiervet, de kop en de uiteinden van de ledematen, afgesneden bij het carpaal respectievelijk tarsaal
gewricht, met de staart, de nieren en het niervet.
In afwijking van het eerste lid, kan het karkas van het rund dat [1 jonger]1 is dan acht maanden, ook ter weging
worden aangeboden zonder de nieren en het niervet. Als de inrichting wil gebruikmaken van die
karkaspresentatie moet ze op de etiketten van alle geslachte runderen die [1 jonger]1 zijn dan acht maanden en
die volgens deze karkaspresentatie worden aangeboden en gewogen, de code "1" vermelden, onmiddellijk na de
categorie V, vermeld in artikel 13.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 4. - Indeling
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 6.§ 1. De inrichting deelt geslachte varkens, die niet zijn gebruikt voor het fokken, en geslachte runderen in
overeenkomstig de bepalingen van [1 verordening (EU) nr. 1308/2013, gedelegeerde verordening (EU) nr.
2017/1182]1 en de bepalingen van dit besluit.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan een onafhankelijk indelingsbureau door de minister, of door een inrichting
verzocht worden om de geslachte varkens, die niet zijn gebruikt voor het fokken, en de geslachte [1 ...]1
runderen in te delen overeenkomstig de bepalingen van [1 verordening (EU) nr. 1308/2013, gedelegeerde
verordening (EU) nr. 2017/1182]1 en de bepalingen van dit besluit.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan onafhankelijke indelingsbureaus moeten voldoen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 9, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 6/1.[1 Inrichtingen die runderen of varkens slachten en indelen, beschikken over een afgeschermd
registratiesysteem dat gekoppeld is aan het weegtoestel op de slachtlijn dat het warme karkasgewicht bepaalt.
De inrichting mag geen indelingen en wegingen van karkassen op de slachtlijn uitvoeren als de gegevens,
vermeld in artikel 6/2, § 2, niet worden geregistreerd in het afgeschermde registratiesysteem. [2 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, 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
Als het afgeschermde registratiesysteem niet functioneert, meldt de inrichting dat onmiddellijk aan de
bevoegde [2 autoriteit]2.
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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2016-03-11/05, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 10, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 6/2.[1 § 1. Een afgeschermd registratiesysteem dat gekoppeld is aan het weegtoestel op de slachtlijn,
registreert de gegevens, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, automatisch na de weging van het karkas met het
weegtoestel waaraan het gekoppeld is. Het afgeschermde registratiesysteem biedt de nodige garanties dat die
gegevens na de weging 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 conform het eerste lid worden geregistreerd, moeten ten minste tot het einde van het
kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin het dier geslacht is, raadpleegbaar blijven via het afgeschermde
registratiesysteem.
§ 2. Het afgeschermde registratiesysteem, vermeld in paragraaf 1, registreert ten minste de volgende
gegevens bij iedere weging:
1° een uniek nummer dat een tracering naar het karkas in kwestie toelaat;
2° het bruto warme karkasgewicht;
3° de tarra, gebruikt bij de weging;
4° het warme karkasgewicht;
5° de datum van de weging;
6° het uur van de weging, geregistreerd tot op de seconde;
[2 7° het nummer van het weegtoestel dat gebruikt wordt om het gewicht, vermeld in punt 2°, te verkrijgen.]2
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die geregistreerd moeten worden door het afgeschermde
registratiesysteem, en kan de vorm bepalen waarin de gegevens moeten worden bijgehouden.]1
[2 § 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
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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.]2
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2016-03-11/05, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 11, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 6/3.[1 § 1. Een afgeschermd registratiesysteem als vermeld in artikel 6/2, mag alleen afkomstig zijn van
constructeurs van weegtoestellen die voorkomen op de lijst van erkende keuringsinstellingen voor nietautomatische of automatische weeginstrumenten, opgemaakt door de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie, en wordt alleen door of met toestemming van die constructeur geïnstalleerd.
Het afgeschermde registratiesysteem wordt door de installateur voorzien van een automatische melding aan
de inrichting als het afgeschermde registratiesysteem storingen vertoont die de automatische registratie van de
wegingen verhinderen.
§ 2. Een constructeur van een afgeschermd registratiesysteem moet uiterlijk dertig kalenderdagen
voorafgaand aan de installatie of, bij vooraf geïnstalleerde systemen, voorafgaand aan het moment van de
ingebruikname als afgeschermd registratiesysteem in een inrichting een dossier met technische specificaties bij
de bevoegde autoriteit indienen waaruit blijkt dat het afgeschermde registratiesysteem in kwestie voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in dit artikel 6/2.
Voorafgaand aan de ingebruikname van het afgeschermde registratiesysteem door de inrichting moet de
installateur van het afgeschermde registratiesysteem een schriftelijke of elektronische verklaring bezorgen aan
de bevoegde autoriteit waarin bevestigd wordt dat het geïnstalleerde afgeschermde registratiesysteem voldoet
aan de technische specificaties in het dossier, vermeld in het eerste lid.
De inrichting, de installateur en de constructeur van het afgeschermde registratiesysteem zijn ertoe gehouden
iedere wijziging van het afgeschermde registratiesysteem [2 of van het weegtoestel, verbonden met het
afgeschermd registratiesysteem,]2 onmiddellijk schriftelijk te melden 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 artikel 6/2.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2016-03-11/05, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 12, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 6/4. [1 § 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 2024 van toepassing.
Het afgeschermde registratiesysteem, vermeld in het eerste lid, is afkomstig van dezelfde constructeur als de
erkende indelingsmethode waaraan het is gekoppeld.
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 of op enige andere wijze commercialiseren als de gegevens
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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;
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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 6/5. [1 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 en kunnen de sancties, vermeld in artikel 56 en
volgende van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, worden opgelegd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 7.De inrichting is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de indeling van geslachte runderen en
geslachte varkens met het oog op het verkrijgen van correcte indelingsresultaten.
Het is natuurlijke personen of rechtspersonen verboden om :
1° gegevens over de indelingsresultaten van [2 ...]2 runderen of varkens in het elektronische systeem in te
geven voor de karkassen ingedeeld en gewogen zijn;
2° een indelingsmethode die erkend is door de minister met toepassing van artikel 60, in gebruik te nemen voor
de conformiteit en de betrouwbaarheid zijn getest door de bevoegde autoriteit als vermeld in artikel 62;
3° als niet-erkende classificeerder karkassen van [2 ...]2 runderen en van varkens in te delen en te wegen;
4° karkassen van [2 ...]2 runderen en van varkens te laten indelen en wegen door niet-erkende classificeerders;
5° de erkende classificeerder te beïnvloeden bij de indeling en weging;
[2 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.]2
De inrichting is verplicht om :
1° [2 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;]2
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[1 1° /1 het warme karkasgewicht van een varken, uitgedrukt in kilogram, te bepalen met een ijkeenheid van 0,2
kg of lager, en het gewicht telkens op die manier te registreren, aan te duiden, te vermelden [2 , te merken]2 en
mee te delen;]1
2° het percentage mager vlees bij varkens te bepalen tot minstens één cijfer na de komma, met een
nauwkeurigheid van 0,1 %, en het percentage telkens op die manier te registreren, aan te duiden, te vermelden
[2 , te merken]2 en mee te delen;
3° bij gebruik van koude karkasgewichten, het koude karkasgewicht van runderen en varkens te beschouwen
als het karkasgewicht dat verkregen wordt door het warme karkasgewicht te verminderen met 2 procent en het
gewicht, uitgedrukt in kilogram en bepaald tot minstens één cijfer na de komma, telkens op die manier te
registreren, aan te duiden, te vermelden en mee te delen;
4° alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een continue indeling [2 , weging en merking]2 van de karkassen
te verzekeren;
5° alle noodzakelijke maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat de indeling [2 , weging en merking]2 in
optimale omstandigheden gemaakt kan worden;
6° alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het vormingsprogramma, vermeld in artikel 47, het examen,
vermeld in artikel 48 en de bijkomende opleidingssessies, vermeld in artikel 51, volledig af te werken binnen de
vastgelegde termijnen;
7° met het oog op de mededeling van het karkasgewicht op de factuur of een document dat daarbij gevoegd is,
bestemd voor de leverancier van het dier of, bij ontstentenis, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de
opdracht tot het slachten heeft gegeven, voor elk karkas minstens het warme karkasgewicht [2 en de
aanbiedingsvorm die bij weging en indeling van het runderkarkas is aangehouden]2 te vermelden;
8° het ijkingsverslag, het herijkingsverslag en het recentste inspectieverslag van de weeginstallatie die in de
slachtlijn wordt gebruikt om het warme karkasgewicht te bepalen, voor te leggen op verzoek van de bevoegde
autoriteit;
[2 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.]2
---------(1)<BVR 2016-03-11/05, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 14, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 8.Als uit minimaal [1 twee opeenvolgende]1 controleverslagen, opgemaakt door een of meer
personeelsleden van de bevoegde autoriteit, blijkt dat systematisch geen correcte indelingsresultaten worden
verkregen voor [1 ...]1 runderen of varkens in dezelfde inrichting, wordt de inrichting daarvoor verantwoordelijk
gesteld.
[1 ...]1
[1 ...]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 9.Als karkassen niet worden ingedeeld overeenkomstig dit besluit :
1° [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 conform
artikel 10, eerste lid, of artikel 14, eerste lid, en die niet vrijwillig indelen;]1
2° mogen natuurlijke personen of rechtspersonen op de karkassen geen tekens aanbrengen die kunnen
worden verward met de merktekens die bij de indeling verplicht aangebracht worden;
3° mogen natuurlijke personen of rechtspersonen geen aanduidingen die verward kunnen worden met de
aanduidingen die gebruikt worden bij de indeling, [1 merken, vermelden, meedelen of registreren]1.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 9/1. [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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 17, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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Afdeling 2. [1 - Indeling van geslachte runderen die tenminste acht maanden oud zijn]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 18, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 10.[1 Met toepassing van artikel 2, lid 1, van verordening (EU) nr. 2017/1182 is de indeling van geslachte
runderen, vermeld in artikel 6 van dit besluit, niet bindend voor inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minder
dan 75 runderen van ten minste acht maanden oud per week worden geslacht.
De inrichtingen die toch vrijwillig indelen, delen in conform verordening (EU) nr. 1308/2013, verordening (EU)
nr. 2017/1182, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184 en dit besluit, en melden dat vooraf schriftelijk aan de
bevoegde autoriteit.]1
---------(1)<BVR 2018-09-14/16, art. 109, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
Art. 11.§ 1. De inrichting deelt de geslachte [1 ...]1 runderen in op het ogenblik van de weging.
§ 2. [1 Met toepassing van artikel 4 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182]1 en rekening houdend
met de specifieke kenmerken van de rundveestapel, maakt de inrichting gebruik van een klasse S bij de indeling
volgens bevleesdheid.
§ 3. [1 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.]1
Bij het gebruik van subklassen gebruikt de inrichting drie subklassen. Ze worden aangegeven met de tekens "-",
"=" en "+", volgens toenemende mate van bevleesdheid en vetheid en moeten direct volgen op de letter of het
cijfer van de klasse in kwestie.
[1 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.]1
[1 ...]1
[1 § 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 19, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 3.
<Opgeheven bij BVR 2019-10-18/02, art. 20, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 12.
<Opgeheven bij BVR 2019-10-18/02, art. 20, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 4. [1 - Indeling van runderen die jonger dan acht maanden zijn]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 21, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 13.De inrichting deelt de runderen die [1 jonger]1 zijn dan acht maanden in de categorie V in, [1 vermeld in
bijlage VII, deel I, II, A), van verordening (EU) nr. 1308/2013.]1
[1 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 22, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 5. - Indeling van geslachte varkens
Art. 14.[1 Met toepassing van artikel 2, lid 1, van verordening (EU) nr. 2017/1182 is de indeling van geslachte
varkens, vermeld in artikel 6 van dit besluit, niet bindend voor inrichtingen waar op jaarbasis gemiddeld minder
dan 200 varkens per week worden geslacht.
De inrichtingen die toch vrijwillig indelen, delen in conform verordening (EU) nr. 1308/2013, verordening (EU)
nr. 2017/1182, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184 en dit besluit, en melden dat vooraf schriftelijk aan de
bevoegde autoriteit.]1
---------(1)<BVR 2018-09-14/16, art. 110, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
Art. 15.
<Opgeheven bij BVR 2019-10-18/02, art. 23, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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Art. 16.De inrichting schat het geraamde aandeel mager vlees met een methode die met toepassing van [1
artikel 11, lid 3, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182]1, door de Europese Commissie voor het
Vlaamse Gewest is goedgekeurd.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 24, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 17. Alleen de inrichtingen die de geslachte varkens indelen volgens het geraamde aandeel mager vlees,
mogen de karkassen ook indelen volgens conformatie. In voorkomend geval worden de karkassen ingedeeld
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
Inrichtingen die de geslachte varkens indelen volgens conformatie, mogen alleen gebruik maken van een
erkende indelingsmethode voor de indeling volgens conformatie die erkend is met toepassing van artikel 60, en
delen alle geslachte varkens op die manier in, met uitzondering van de varkens die voor het fokken zijn gebruikt.
Inrichtingen die starten of stoppen met de indeling volgens conformatie delen dat onmiddellijk mee aan de
bevoegde autoriteit.
Art. 18. De inrichting deelt de karkassen in zes conformatieklassen in volgens het volgende schema :
1° klasse 1 : superieur. Uitzonderlijke spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : uitzonderlijk breed en zeer sterk gerond, bolvormig;
b) lenden : zeer breed en zeer sterk gespierd;
c) rug : zeer breed en zeer dik, lichtjes bolstaand;
d) schouder : zeer sterk gerond;
e) bovenbil : hangt zeer ruim over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis);
2° klasse 2 : uitstekend. Uitstekende spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : breed en sterk gerond;
b) lenden : breed en sterk gespierd;
c) rug : breed en zeer dik;
d) schouder : sterk gerond;
e) bovenbil : hangt ruimschoots over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis);
3° klasse 3 : zeer goed. Zeer goede spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : breed en gerond;
b) lenden : breed en goed gespierd;
c) rug : breed en dik;
d) schouder : gerond;
e) bovenbil : hangt over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis);
4° klasse 4 : goed. Goede spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : goed ontwikkeld;
b) lenden : middelmatig breed en degelijk gespierd;
c) rug : middelmatig breed maar nog dik;
d) schouder : goed ontwikkeld;
e) bovenbil : hangt lichtjes over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis);
5° klasse 5 : matig. Matige spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : matig ontwikkeld;
b) lenden : eerder smal en matig ontwikkeld;
c) rug : eerder smal en van matige dikte;
d) schouder : matig ontwikkeld;
e) bovenbil : hangt amper over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis);
6° klasse 6 : gering. Geringe spierontwikkeling in alle belangrijke onderdelen :
a) ham : weinig ontwikkeld;
b) lenden : smal en plat;
c) rug : smal en van geringe dikte;
d) schouder : weinig ontwikkeld;
e) bovenbil : hangt niet meer over de schaambeensvoeg (symphysis pelvis).
HOOFDSTUK 5. - Merking [1 ...]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 25, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 1. [1 - Merking van geslachte runderen die ten minste acht maanden oud zijn]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 26, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 19.[1 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;
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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;
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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 27, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 20.Met toepassing van [1 artikel 8, lid 3, tweede alinea, van gedelegeerde verordening (EU) nr.
2017/1182]1, mag de inrichting de etiketten ook op de binnenzijde van het karkas aanbrengen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 28, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 2. [1 - 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]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 29, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 21.§ 1. [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.]1
§ 2. [1 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.]1
§ 3. De inrichting merkt of brengt de etiketten aan op beide karkashelften.
§ 4. De minister kan bijkomende verplichte of facultatieve gegevens en vermeldingen vaststellen die op het etiket
moeten worden aangebracht, en kan bijkomende bepalingen vaststellen en bijkomende eisen opleggen met
betrekking tot de vorm en grootte van de etiketten en de kwaliteitseisen waaraan het etiket moet voldoen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 30, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 3. [1 - Merking van geslachte runderen die jonger zijn dan acht maanden]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 31, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 22.[1 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".]1
De inrichting vermeldt op het etiket van runderen die [1 jonger]1 zijn dan acht maanden en bij weging
gepresenteerd worden conform de karkaspresentatie zoals vermeld in artikel 5, tweede lid, de identificatieletter
"V1".
Met behoud van de toepassing van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, brengt de inrichting ook de volgende
aanduidingen aan op het etiket :
1° het identificatienummer van het dier;
2° het individualiseringsnummer;
3° het erkenningsnummer van de inrichting;
4° het warme karkasgewicht;
[1 5° de geboortedatum van het dier;
6° de slachtdatum.]1
De inrichting merkt of brengt de etiketten aan op beide karkashelften.
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De minister kan bijkomende verplichte of facultatieve gegevens en vermeldingen vaststellen die op het etiket
moeten worden aangebracht, en kan bijkomende bepalingen vaststellen en bijkomende eisen opleggen met
betrekking tot de vorm en grootte van de etiketten en de kwaliteitseisen waaraan het etiket moet voldoen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 4. [1 - Merking van geslachte en in te delen varkens]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 33, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 23.Met toepassing van [1 artikel 8, lid 2, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182,]1 merkt de
inrichting de karkassen met de volgende gegevens :
1° een individueel nummer;
2° een hoofdletter die de klasse van de karkassen aangeeft of een percentage dat het geraamde aandeel mager
vlees weergeeft;
3° het warme karkasgewicht.
Bij halve karkassen merkt de inrichting beide karkashelften. Het merken mag ook vervangen worden door
etiketten die zo worden aangebracht dat ze niet kunnen worden verwijderd zonder dat ze beschadigd worden.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 34, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 24.Bij indeling volgens conformatie merkt de inrichting de karkassen onmiddellijk na de indeling met het
kenteken dat de conformatie weergeeft. Het kenteken is ten minste twee centimeter hoog. Voor het merken
wordt een niet-giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt gebruikt. Bij halve karkassen merkt de inrichting beide
karkashelften. De inrichting mag het merken ook vervangen door etiketten die zo worden aangebracht dat ze
niet kunnen worden verwijderd zonder dat ze beschadigd worden.
Inrichtingen die niet indelen volgens conformatie mogen geen conformatiebepaling van het volledige karkas
registreren, aanduiden, [1 vermelden, merken of meedelen]1.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 35, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 25.[1 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 36, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 26.
<Opgeheven bij BVR 2019-10-18/02, art. 37, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 5. [1 - Samenvoeging van de gegevens]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 38, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 26/1. [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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 38, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 6. - Bijhouden van gegevens door de inrichtingen
Art. 27.De inrichting houdt van elk geslacht [1 rund dat ten minste acht maanden oud is]1 ten minste de
volgende gegevens bij :
1° het identificatienummer van het rund;
2° het individualiseringsnummer van het rund;
3° de slachtdatum;
4° het tijdstip van weging;
5° de geboortedatum van het dier;
6° de indelingsresultaten;
7° de leverancier;
8° de producent;
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9° de code van de verwijdering van het littekenweefsel van de keizersnede;
10° de code van de verwijdering van andere delen van het karkas dan het deel, vermeld in punt 9°, of de delen,
vermeld in artikel 2, tweede en derde lid;
11° in voorkomend geval, de parameters van de geautomatiseerde indelingsmethode;
[1 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° ;]1
[1 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°.]1
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting van elk geslacht [1 ...]1 rund moet bijhouden.
De bevoegde autoriteit legt de codes, vermeld in het eerste lid, vast.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 39, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 28.[1 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,]1 ten minste de volgende
gegevens bij :
1° het identificatienummer van het rund;
2° het individualiseringsnummer van het rund;
3° de slachtdatum;
4° het tijdstip van weging;
5° de geboortedatum van het dier;
6° het warme karkasgewicht;
7° de leverancier;
8° de producent;
9° de identificatieletter.
[1 ...]1
[1 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.]1
[1 ...]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 40, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 29.De inrichting houdt van elk geslacht rund dat [1 jonger]1 is dan acht maanden, ten minste de volgende
gegevens bij :
1° het identificatienummer van het rund;
2° het individualiseringsnummer van het rund;
3° de slachtdatum;
4° het tijdstip van weging;
5° de geboortedatum van het dier;
6° het warme karkasgewicht;
7° de leverancier;
8° de producent;
9° de identificatieletter of in voorkomend geval de code voor de karkaspresentatie, als vermeld in artikel 5,
tweede lid;
[1 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;]1
[1 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.]1
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting moet bijhouden van elk geslacht rund dat [1
jonger]1 is dan acht maanden.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 41, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 30.De inrichting houdt van elk geslacht varken ten minste de volgende gegevens bij :
1° de slachtdatum;
2° het tijdstip van weging;
3° het individualiseringsnummer;
4° het klopnummer of identificatienummer;
5° het individuele nummer vermeld in artikel 23, 1° ;
6° het warme karkasgewicht;
7° de leverancier;
8° de producent;
[1 9° het unieke nummer vermeld in artikel 6/2, § 2, eerste lid, 1° op voorwaarde dat dat nummer niet
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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°.]1
Met behoud van de toepassing van het eerste lid, houdt de inrichting van elk geslacht en ingedeeld varken de
volgende gegevens bij :
1° het geraamde aandeel mager vlees;
2° de parameters van de indelingsmethode op basis waarvan het geraamde aandeel mager vlees en in
voorkomend geval de type-index of de conformatieklasse worden berekend;
3° in voorkomend geval :
a) het erkenningsnummer van de classificeerder;
b) de vermelding dat de indeling is verricht met een geautomatiseerde indelingsmethode;
c) de type-index of de conformatieklasse.
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting moet bijhouden van elk geslacht varken.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 42, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 31. De inrichting bewaart per geslacht dier de gegevens die met toepassing van artikel 27 tot en met 30
voor dat dier bijgehouden moeten worden, en de originele elektronische registratiebestanden van de gegevens,
ten minste tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het dier is geslacht. De inrichting stelt de
gegevens en de originele elektronische registratiebestanden van de gegevens ter beschikking op het moment
van de controle en voor de controle in het algemeen.
HOOFDSTUK 7. - Meedelen van gegevens
Afdeling 1. - Meedelen van gegevens door de inrichtingen aan de leverancier
Art. 32.De inrichting bezorgt [1 van elk geslacht rund dat ten minste acht maanden oud is,]1 de volgende
beschikbare gegevens aan de leverancier :
1° de gegevens, vermeld in artikel 27, eerste lid, 1°, 3°, 4°, 5°, 9°, en 10° ;
2° het erkenningsnummer van de inrichting;
3° het warme karkasgewicht;
4° het triplet van de indeling volgens categorie, bevleesdheid en vetheid, in voorkomend geval inclusief de
subklassen;
5° de code van de aanbiedingsvorm;
6° de vermelding als de indeling verricht is met een geautomatiseerde indelingsmethode.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 43, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 33.
<Opgeheven bij BVR 2019-10-18/02, art. 44, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 34. De inrichting bezorgt van elk geslacht varken, de volgende beschikbare gegevens aan de leverancier :
1° de gegevens, vermeld in artikel 30, eerste lid, 1°, 2° en 6° ;
2° het erkenningsnummer van de inrichting.
Met behoud van de toepassing van het eerste lid, bezorgt de inrichting van elk ingedeeld varken de beschikbare
gegevens, vermeld in artikel 30, tweede lid, 1° en 3°, b) en c), aan de leverancier.
Art. 35. De inrichting bezorgt aan de leverancier die gegevens, vermeld in artikel 32, 33 en 34, op elektronische
wijze uiterlijk twee uur voor de karkassen de inrichting verlaten, en zeker binnen vierentwintig uur na het
slachten. De leverancier kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil ontvangen binnen een termijn van drie
kalenderdagen na het slachten.
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting aan de leverancier bezorgt en kan de
procedure daarvoor vastleggen.
Afdeling 2. - Meedelen van gegevens door de inrichting aan IVB
Art. 36.De IVB wordt voor de verwerking van de persoonsgegevens, vermeld in deze afdeling en afdeling 3 en 4
van dit hoofdstuk, aangewezen als de verwerker [1 , vermeld in artikel 4, 8), van de algemene verordening
gegevensbescherming]1. De bevoegde autoriteit is de [1 verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7),
van de algemene verordening gegevensbescherming]1.
---------(1)<BVR 2018-09-14/16, art. 111, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
Art. 37.[1 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
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formaat dat de IVB vaststelt.]1
De IVB legt het formaat van elk van de gegevens, vermeld in het eerste lid, en elke wijziging van dat formaat
vooraf ter goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit.
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting aan de IVB bezorgt, en kan de procedure
daarvoor vastleggen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 45, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 38.[1 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.]1
[1 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.]1
De IVB legt het formaat van de gegevens, vermeld in het eerste lid, en elke wijziging van dat formaat vooraf ter
goedkeuring voor aan de bevoegde autoriteit.
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de inrichting aan de IVB bezorgt, en kan de procedure
daarvoor vastleggen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 46, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 39. De gegevens, vermeld in artikel 37 en 38, en de originele elektronische bestanden waarmee de
inrichting de gegevens aan de IVB bezorgt, bewaart de IVB minstens tot het einde van het vijfde jaar dat volgt op
het jaar waarin het dier is geslacht. De IVB stelt de gegevens en de originele elektronische bestanden waarmee
de inrichting de gegevens aan de IVB bezorgt, ter beschikking op het moment van de controle en voor controle
in het algemeen.
Art. 39/1. [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 verzamelen, bewaren en gebruiken voor de
volgende verwerkingen:
1° het implementeren van een centrale databank;
2° de gegevens verwerken tot statistische informatie, rapporten, overzichten en evoluties aangaande de
rundvee- en varkenssector en die ter beschikking stellen aan de bevoegde autoriteit, aan de CBKc, aan de
producenten en, na voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit, aan andere actoren die een
aanvraag hiertoe hebben ingediend bij de bevoegde autoriteit;
3° de activiteiten die in dit besluit of alle uitvoeringsbesluiten ervan toegekend zijn aan de IVB.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 47, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 3. - Meedelen van gegevens door de IVB aan de producent
Art. 40.§ 1. De IVB stelt ten minste de volgende gegevens van een geslacht [1 ...]1 rund of van een geslacht
varken beschikbaar voor de producent :
1° de indelingsresultaten;
2° het koude karkasgewicht;
3° specifiek voor geslachte volwassen runderen :
a) [1 het karkasgewicht dat naar aanbiedingsvorm "0" omgerekend is;]1
b) de code voor de verwijdering van littekenweefsel van de keizersnede;
c) de code voor de verwijdering van andere delen van het karkas.
De IVB stelt de gegevens, vermeld in het eerste lid, met uitzondering van het erkenningsnummer van de
classificeerder, kosteloos op elektronische wijze binnen twee uur na de ontvangst ervan ter beschikking van de
producent. De producent kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil ontvangen tegen opmaak- en
verzendingskosten binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst van deze gegevens door de IVB.
De IVB deelt de verwerkte of gegroepeerde indelingsresultaten van geslachte [1 ...]1 runderen of van geslachte
varkens mee aan de producent, op verzoek van de producent of op eigen initiatief. De IVB bezorgt die gegevens
aan de producent kosteloos op elektronische wijze. De producent kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil
ontvangen tegen opmaak- en verzendingskosten.
§ 2. De IVB stelt de gegevens van runderen die [1 jonger]1 zijn dan twaalf maanden, vermeld in artikel 28 en 29,
met uitzondering van het erkenningsnummer van de classificeerder, kosteloos op elektronische wijze binnen
twee uur na de ontvangst ervan ter beschikking van de producent. De producent kan bepalen dat hij de
gegevens schriftelijk wil ontvangen tegen opmaak- en verzendingskosten binnen zeven kalenderdagen na de
ontvangst van deze gegevens door de IVB.
De IVB deelt de verwerkte of gegroepeerde gegevens op basis van de gegevens, vermeld in het eerste lid, mee
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aan de producent, op verzoek van de producent of op eigen initiatief. De IVB bezorgt diegegevens aan de
producent kosteloos op elektronische wijze. De producent kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil
ontvangen tegen opmaak- en verzendingskosten.
§ 3. De IVB bezorgt jaarlijks aan de producent voor 31 maart een samenvattend overzicht over het volledige
vorige kalenderjaar, met ten minste het aantal ingedeelde karkassen per indelingscriterium, in voorkomend geval
met inbegrip van subklassen. De IVB bezorgt die gegevens kosteloos op elektronische wijze aan de producent.
De producent kan bepalen dat hij de gegevens schriftelijk wil ontvangen tegen opmaak- en verzendingskosten.
§ 4. De IVB bezorgt de procedure voor het meedelen van gegevens aan producenten en elke wijziging daarvan
vooraf ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit.
De minister kan bijkomende gegevens vaststellen die de IVB aan de producent bezorgt en kan de procedure
daarvoor vastleggen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 48, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 4. - Meedelen van gegevens door de IVB aan andere actoren
Art. 41.De IVB bezorgt als verwerker van de persoonsgegevens als vermeld in artikel 36, individuele,
gegroepeerde en verwerkte gegevens aan de bevoegde autoriteit, die [1 verwerkingsverantwoordelijke]1 is als
vermeld in artikel 36. [2 De IVB bezorgt die gegevens kosteloos en op de wijze die en in het formaat dat wordt
vastgesteld door de bevoegde autoriteit.]2
---------(1)<BVR 2018-09-14/16, art. 112, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 49, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 42.§ 1. De IVB kan individuele, gegroepeerde of verwerkte gegevens waarover de IVB beschikt met
toepassing van artikel 37 en 38 van dit besluit, verstrekken aan andere actoren. [1 De mededeling van
persoonsgegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming, gebeurt met
toepassing van de regelgeving inzake 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.]1.
§ 2. De volgende actoren kunnen in ieder geval overeenkomstig paragraaf 1 individuele gegevens opvragen die
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken :
1° de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;
2° [2 ...]2
3° [2 ...]2
4° [2 ...]2
5° de CBKc;
6° [2 ...]2
De minister kan bijkomende actoren aanwijzen die in aanmerking komen voor het opvragen van de individuele
gegevens die dienstig zijn voor hen, en die in aanmerking komen voor het ontvangen van individuele gegevens
met toepassing van paragraaf 1.
§ 3. De volgende actoren kunnen in ieder geval met toepassing van paragraaf 1 verwerkte of gegroepeerde
gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken :
1° de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;
2° [2 ...]2
3° [2 ...]2
4° [2 ...]2
5° de CBKc;
6° [2 ...]2
7° [2 ...]2
De minister kan bijkomende actoren aanwijzen die in aanmerking komen voor het opvragen van de verwerkte
en gegroepeerde gegevens die dienstig zijn voor hen, en die in aanmerking om gegroepeerde en verwerkte
gegevens met toepassing van paragraaf 1 te ontvangen.
§ 4. [2 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°.]2
[2 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.]2
De minister bepaalt de wijze waarop de gegevens meegedeeld moeten worden voor de actoren die aangewezen
worden met toepassing van paragraaf 2, tweede lid, en paragraaf 3, tweede lid.
---------(1)<BVR 2018-09-14/16, art. 113, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 50, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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HOOFDSTUK 8. - Indelingsverantwoordelijken en classificeerders
Afdeling 1. - Indelingsverantwoordelijken
Art. 43.De inrichting waar volwassen runderen of varkens worden geslacht, wijst binnen zes maanden na de
inwerkingtreding van dit besluit of voorafgaand aan het in gebruik nemen van een erkende indelingsmethode één
of meer indelingsverantwoordelijken aan, die toezicht houden op de correcte werking van de erkende
indelingsmethode die in de inrichting wordt gebruikt. De inrichting deelt de naam van elke aangewezen
indelingsverantwoordelijke mee aan de bevoegde autoriteit, alsook iedere wijziging van indelingsverantwoordelijke.
De indelingsverantwoordelijken kunnen door de inrichting pas aangewezen worden nadat ze :
1° een vorming over de indelingsmethode in kwestie hebben gevolgd bij de CBKc;
2° een uittreksel uit het strafregister hebben voorgelegd aan de bevoegde autoriteit;
3° ten aanzien van de bevoegde autoriteitbewezen hebben dat ze over de nodige kennis van de
indelingsmethode in kwestie beschikken;
4° ten aanzien van de bevoegde autoriteit bewezen hebben dat ze over de nodige kennis van de wetgeving
inzake de indeling van [1 ...]1 runderen of varkens beschikken.
[1 ...]1
De indelingsverantwoordelijken worden belast met de volgende opdrachten :
1° fungeren als aanspreekpunt bij toezicht;
2° verlenen van de nodige bijstand, die er onder meer in bestaat de personeelsleden van de bevoegde autoriteit
de vrije toegang te verlenen tot alle installaties, computers, ruimtes in de inrichtingen en bijbehorende kantoren,
en hen de informatie te verstrekken en de documenten en gegevens voor te leggen die de personeelsleden van
de bevoegde autoriteit nodig achten voor de uitvoering van hun toezichtopdrachten;
3° toezien op de correcte uitvoering van de indeling en de weging;
4° toezien op een correcte merking of etikettering;
5° toezien op de toepassing van een correcte presentatie bij indeling en weging;
6° toezien op de toepassing van een correcte aanbiedingsvorm bij [1 ...]1 runderen;
7° bij gebruik van indelingstoestellen erop toezien dat :
a) bij iedere start de verificatie correct wordt uitgevoerd;
b) het toestel correct kan functioneren;
c) het toestel correct wordt gebruikt;
d) de synchronisatie correct is tussen de identificatie, de weging, de indeling en de merking of etikettering van
ieder karkas;
8° aanleveren van de nodige gegevens tijdens of na het toezicht, in de vorm zoals gevraagd door de bevoegde
autoriteit;
9° er voor zorgen dat er gevolg wordt gegeven aan opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens of na het
toezicht;
[1 10° op de hoogte blijven van de actuele wetgeving over de indeling van runderen en varkens.]1
De minister kan bijkomende opdrachten van de indelingsverantwoordelijken vastleggen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 51, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 43/1. [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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 52, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 2. - Classificeerders
Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. 44.§ 1. De indeling van geslachte [1 ...]1 runderen en van geslachte varkens wordt, met uitzondering van
de indeling door geautomatiseerde indelingsmethoden, gemaakt door daarvoor erkende classificeerders.
De minister is bevoegd voor de erkenning van de classificeerders, de evaluatie van de erkenning en voor de
schorsing en opheffing ervan.
§ 2. De erkenning is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen. Ze vermeldt onder andere de
identiteit van de houder, het erkenningsnummer, de inrichting waarvoor ze geldig is en, voor de indeling van
geslachte varkens, het erkende indelingstoestel waarvoor de erkenning geldig is.
[1 § 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
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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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 53, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Onderafdeling 2. - Erkenningsprocedure
Art. 45.De inrichting bezorgt de aanvraag voor de erkenning van een classificeerder aan de bevoegde autoriteit.
De aanvraag bevat de identificatiegegevens van de inrichting en de identiteit van de classificeerder. De inrichting
richt gelijktijdig een verzoek aan de CBKc tot het volgen van een vorming als vermeld in artikel 47, door de
classificeerder.
[1 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.]1
[1 De minister kan de verdere invulling van de aanvraag tot erkenning bepalen.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 54, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 46.Om erkend te kunnen worden moet een classificeerder aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de bevoegde autoriteit;
2° de vorming, vermeld in artikel 47, gevolgd hebben bij de CBKc;
3° slagen voor het examen, vermeld in artikel 48;
4° ten aanzien van de bevoegde autoriteit bewezen hebben dat hij op de hoogte is van de wetgeving inzake de
indeling van geslachte [1 ...]1 runderen of geslachte varkens;
5° ten aanzien van de bevoegde autoriteit bewezen hebben dat hij bij geslachte [1 ...]1 runderen het
indelingsschema correct kan toepassen of bij geslachte varkens het indelingstoestel correct kan hanteren.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 55, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 47.§ 1. De CBKc organiseert de vorming binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek van de
inrichting tot het volgen van de vorming.
§ 2. Het vormingsprogramma bestaat uit :
1° een theoretische opleiding over de reglementering en technieken inzake de indeling van karkassen van
geslachte [1 ...]1 runderen of van geslachte varkens;
2° voor de indeling van geslachte [1 ...]1 runderen : een praktische opleiding van minstens drie indelingssessies
in drie verschillende inrichtingen;
3° voor de indeling van geslachte varkens : een praktische opleiding van minstens drie indelingssessies met het
erkende indelingstoestel dat gebruikt wordt door de inrichting waar de classificeerder de indeling zal maken.
Het vormingsprogramma moet volledig afgewerkt zijn binnen de negentig kalenderdagen na het verzoek van de
inrichting tot het volgen van de vorming. [1 ...]1
De minister bepaalt de verdere invulling van de onderdelen van het vormingsprogramma, vermeld in het eerste
lid.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 56, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 48.[1 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.]1
De minister bepaalt de verdere invulling van het programma van het examen en bepaalt de criteria waaraan een
kandidaat classificeerder moet voldoen om te slagen voor het examen.
[1 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 57, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 49.De CBKc stelt een dossier samen over elke classificeerder of kandidaat classificeerder die heeft
deelgenomen aan het examen en bezorgt dat dossier elektronisch aan de bevoegde autoriteit binnen vijftien
kalenderdagen na de dag van het examen. Het dossier bevat de volgende elementen :
1° de identiteit en een pasfoto van de classificeerder;
2° de naam van de inrichting waarin de classificeerder de indeling zal maken;
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3° een beschrijving van het opleidingstraject van de classificeerder;
4° een verwerkte en schematische voorstelling van de resultaten van elk van de indelingsoefeningen;
5° de resultaten van het examen en de resultatenscores;
6° met betrekking tot de indeling van geslachte varkens : de naam van het erkende indelingstoestel waarmee de
classificeerder zal indelen.
De minister beslist over de toekenning of het behoud van de erkenning. De bevoegde autoriteit brengt binnen
vijftien kalenderdagen na de ontvangst van het dossier, vermeld in het eerste lid, de CBKc, de IVB, de
classificeerder en de inrichting schriftelijk of elektronisch op de hoogte van het resultaat van het examen en de
beslissing van de minister.
Een classificeerder die niet is geslaagd voor het examen, verliest zijn [1 ...]1 erkenning en moet, om een
erkenning te kunnen verkrijgen, de volledige erkenningsprocedure opnieuw doorlopen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 58, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 50.Als de uitbater van een inrichting ook de uitbater is van een andere inrichting, kan een classificeerder die
voor de ene inrichting erkend is, ook een erkenning aanvragen voor de andere inrichting. De classificeerder hoeft
dan alleen het examen met gunstig gevolg af te leggen om die erkenning voor de andere inrichting te verkrijgen.
Voor inrichtingen die varkens slachten geldt dit alleen als beide inrichtingen hetzelfde niet-automatische
indelingstoestel gebruiken.
[1 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.]1
[1 ...]1
Het examen, vermeld in artikel 48 vindt plaats in de inrichting waarin de classificeerder zal werken, binnen dertig
kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek tot het afleggen van het examen van de inrichting.
Artikel 49 is van overeenkomstige toepassing op de erkenning, vermeld in het eerste tot en met het derde lid.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 59, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 50/1. [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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 60, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Onderafdeling 3. - Evaluatie van erkende classificeerders
Art. 51.§ 1. De controleverslagen van de bevoegde autoriteit vormen de basis waarop alle erkende
classificeerders worden geëvalueerd door de bevoegde autoriteit, in samenspraak met de CBKc. De bevoegde
autoriteit bezorgt een kopie van elk controleverslag aan de inrichting in kwestie. De minister beslist over het
resultaat van de evaluatie.
§ 2. De minister bepaalt de voorwaarden en de criteria van de evaluatie van de erkende classificeerders en
bepaalt de periode waarover de evaluatie zal lopen.
De CBKc bezorgt de bevoegde autoriteit een evaluatierapport van alle erkende classificeerders binnen zestig
kalenderdagen na het einde van de evaluatieperiode. De minister stelt de elementen van de rapportering vast.
§ 3. De minister kan de CBKc belasten met de opmaak van een evaluatierapport van een erkende classificeerder
over een andere periode dan de periode, vermeld in paragraaf 2, eerste lid.
De CBKc bezorgt de bevoegde autoriteit een evaluatierapport binnen eenentwintig kalenderdagen na het
verzoek van de bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit stelt de elementen van de rapportering vast.
§ 4. Als de evaluatie, vermeld in paragraaf 2 of 3, positief is, blijft de classificeerder erkend.
De bevoegde autoriteit brengt binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het evaluatierapport, de CBKc, de
IVB, de classificeerder en de inrichting daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
§ 5. Als de evaluatiebeslissing, vermeld in paragraaf 2 of 3, negatief is, moet de classificeerder een nieuw
examen afleggen.
De bevoegde autoriteit brengt binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het evaluatierapport, de CBKc, de
IVB, de classificeerder en de inrichting daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
De inrichting richt een aanvraag tot het afleggen van een examen schriftelijk of elektronisch aan de bevoegde
autoriteit en gelijktijdig aan de CBKc. Het examen moet plaatsvinden binnen dertig kalenderdagen na de
mededeling van de evaluatiebeslissing, vermeld in het tweede lid.
De minister bepaalt de verdere invulling van het programma van het examen en bepaalt de criteria waaraan een
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classificeerder moet voldoen om te slagen voor het examen. Voor het examen zijn de bepalingen van artikel 49
van toepassing.
§ 6. [1 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.
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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 61, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Onderafdeling 4. - Schorsing van erkende classificeerders
Art. 52.De minister schorst de erkenning van een classificeerder als de classificeerder in een van de volgende
gevallen verkeert. De classificeerder :
1° heeft [2 tweemaal]2 na elkaar een negatieve evaluatiebeslissing gekregen als vermeld in artikel 51, § 5;
2° heeft [2 tweemaal]2 een negatieve evaluatiebeslissing gekregen als vermeld in artikel 51, § 5, op [2 vier]2
opeenvolgende evaluaties;
3° is niet geslaagd voor het examen, vermeld in artikel 51, § 5 en § 6;
4° heeft zijn examen als vermeld in artikel 51, § 5 en § 6, niet binnen de vooropgestelde termijn afgewerkt;
[1 5° [2 heeft een negatieve evaluatie gekregen binnen de drie opeenvolgende evaluaties die volgen op een
schorsing.]2]1
De minister beslist over de periode van schorsing, die minimaal negentig kalenderdagen bedraagt. De schorsing
wordt automatisch verlengd met negentig kalenderdagen als de classificeerder voor zijn schorsing afloopt, de
vorming en het examen, vermeld in afdeling 2, onderafdeling 2, niet met succes heeft afgerond.
De classificeerder mag in de periode van de schorsing geen indelingen maken.
De bevoegde autoriteit brengt de classificeerder, de inrichting, de IVB en de CBKc schriftelijk of elektronisch op
de hoogte van de beslissing tot schorsing en van elke verlenging van de schorsing.
---------(1)<BVR 2016-03-11/05, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 62, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 53. De schorsing, vermeld in artikel 52, wordt beëindigd als de schorsingsperiode is afgelopen en als de
classificeerder de vorming en het examen, vermeld in afdeling 2, onderafdeling 2, met succes heeft afgerond.
De bevoegde autoriteit brengt de classificeerder, de inrichting, de IVB en de CBKc schriftelijk of elektronisch op
de hoogte van het einde van de schorsing.
Onderafdeling 5. - Opheffing van de erkenning van erkende classificeerders
Art. 54.De minister kan de erkenning opheffen als overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden
vastgesteld.
De minister heft de erkenning op in één van de volgende gevallen :
1° de periode van schorsing van de classificeerder bedraagt één jaar;
2° de classificeerder heeft, binnen een aaneensluitende periode van vier jaar, een negatieve evaluatie gekregen
of heeft geen evaluatie gekregen, nadat hij al eerder twee schorsingen heeft opgelopen;
[1 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.]1
De minister bepaalt de periode waarvoor een inrichting na het opheffen van de erkenning van de classificeerder
geen nieuwe erkenning mag aanvragen voor de classificeerder in kwestie. Die periode bedraagt minimaal één jaar
en mag niet langer duren dan vijf jaar.
De bevoegde autoriteit brengt de classificeerder, de inrichting, de IVB en de CBKc schriftelijk of elektronisch op
de hoogte van de beslissing tot opheffing.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 63, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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Afdeling 3. - Evaluatie van de inrichting inzake de weging en indeling van geslachte runderen en geslachte
varkens
Art. 55.[1 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 64, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 9. - Testen van indelingstoestellen en erkennen van indelingsmethoden
Art. 56.[1 Met toepassing van artikel 10, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182]1, kan een
geautomatiseerde indelingsmethode alleen door inrichtingen gebruikt worden voor de indeling van geslachte [1
...]1 runderen als de geautomatiseerde indelingsmethode vooraf erkend is door de minister.
[1 Met toepassing van artikel 10, lid vier, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182]1 wordt de CBKc
aangewezen om de certificeringsproef te organiseren en de resultaten ervan te analyseren. De CBKc wordt
daarin bijgestaan door de IVB.
Alle kosten die verbonden zijn aan de aanvraag voor het verkrijgen van een erkenning als vermeld in het eerste
lid van dit artikel, en aan de organisatie, uitvoering en analyse van de certificeringsproef [1 vermeld in artikel 10,
tweede lid, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/1182]1, zijn ten laste van de aanvrager.
Alle resultaten van de certificeringsproef zijn eigendom van de bevoegde autoriteit.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 65, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 57.[1 Met toepassing van bijlage IV, B, IV, van verordening (EU) nr. 1308/2013]1 gebruikt de inrichting bij de
indeling van geslachte varkens volgens aandeel mager vlees alleen door de Europese Commissie toegestane
indelingsmethoden die door de minister erkend zijn.
De inrichting gebruikt bij de indeling van geslachte varkens volgens conformatie alleen een door de minister
erkende indelingsmethode.
De CBKc organiseert de certificeringsproef voor het verkrijgen van een erkenning als vermeld in het eerste en
het tweede lid, en analyseert de resultaten ervan. De CBKc wordt daarin bijgestaan door de IVB. De minister stelt
het programma van de certificeringsproef samen en bepaalt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Alle kosten die verbonden zijn aan de aanvraag voor het verkrijgen van een erkenning als vermeld in het eerste
en het tweede lid, en aan de organisatie, uitvoering en analysering van de certificeringsproef, zijn ten laste van de
aanvrager.
Alle resultaten van de certificeringsproef zijn eigendom van de bevoegde autoriteit.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 66, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 58.§ 1. Met het oog op de erkenning van een indelingsmethode als vermeld in artikel 56 en 57, of met het
oog op de wijziging van een bestaande erkenning, moet de aanvrager van de erkenning aan de bevoegde
autoriteit vooraf de volgende gegevens bezorgen :
1° de naam en de beschrijving van het indelingstoestel, met inbegrip van de technische beschrijving van het
systeem en de [1 plaatsing van het toestel en de positionering van de karkassen]1;
2° de beschrijving van de meetmethode, inclusief het gewichtstraject, uitgedrukt in warm gewicht van het
karkas, de vermelding van de karkashelft waarop de indeling gebaseerd wordt en de parameters die gemeten
worden. De aanvrager wijst die parameters aan op een tekening van het karkas op basis van de werkelijke
meetpunten;
3° de [1 inrichtingen]1 en de periode waarin de certificeringsproef kan plaatsvinden;
4° een verklaring dat hij zal zorgen voor :
a) de installatie van het indelingstoestel in de [1 inrichtingen]1, vermeld in punt 3° ;
b) de dieren die nodig zijn om de test volledig te kunnen uitvoeren;
c) de bediening van het indelingstoestel tijdens de certificeringsproef;
d) de koppeling van de gegevens van een geslacht dier aan de identificatiegegevens;
e) de elektronische terbeschikkingstelling van de opgeslagen digitale gegevens, van het warme karkasgewicht
en van de daaraan gekoppelde identificatiegegevens aan de CBKc, de IVB en de bevoegde autoriteit op het einde
van elke testdag;
5° de garantie dat de methode de identificatiegegevens van het karkas en de resultaten van de metingen van
het indelingstoestel op het karkas perfect samenvoegt;
6° een verklaring op erewoord dat hij de parameters, vermeld in zijn aanvraag, niet zal wijzigen in de loop van de
certificeringsproef.
Een volledig dossier dat alle gegevens, vermeld in het eerste lid, bevat, wordt beschouwd als een aanvraag tot
Pagina 22 van 28

Copyright Belgisch S taatsblad

05-12-2019

erkenning. Alleen als het dossier volledig is, wordt de certificeringsproef georganiseerd. De bevoegde autoriteit
oordeelt of het dossier volledig is en brengt de aanvrager, de CBKc en de IVB daarvan op de hoogte.
§ 2. Om erkend te kunnen worden [1 , te blijven]1 of om een wijziging in een al erkende indelingsmethode te
verkrijgen, moet de aanvrager voorafgaand aan de erkenning de nodige waarborgen geven aan de bevoegde
autoriteit dat hij [1 voldoet]1 aan de volgende voorwaarden :
1° een sjabloon ter controle van de correctheid van de metingen ter beschikking stellen aan de inrichtingen die
met de indelingsmethode zullen werken;
2° jaarlijks minimaal één volledige evaluatie uitvoeren van de indelingsmethode in de inrichtingen die met de
indelingsmethode werken en, in voorkomend geval, de indelingsmethode aanpassen aan de voorwaarden van de
erkenning;
3° de kalibratie van het indelingstoestel en de software die gebruikt werd tijdens de certificeringsproef
gebruiken in de inrichtingen die met die indelingsmethode werken, en iedere wijziging die erin zal worden
aangebracht voorafgaand ter goedkeuring voorleggen aan de bevoegde autoriteit;
4° de software ter beschikking stellen aan de inrichtingen die met de indelingsmethode werken, om die
inrichtingen toe te laten de noodzakelijke gegevens te bewaren en door te sturen voor ze het indelingstoestel in
gebruik nemen;
5° op verzoek van de bevoegde autoriteit op elk moment de nodige informatie, methoden en instrumenten ter
beschikking te stellen die de bevoegde autoriteit toelaten de blijvende juistheid van de indelingsmethode te
controleren.
De bevoegde autoriteit :
1° gaat na of de gemeten parameters vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, en de [1 plaatsing]1 van het
indelingstoestel vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, niet gewijzigd zijn in de loop van de test en in vergelijking
met de aanvraag;
2° evalueert de volledigheid en de bruikbaarheid van de informatie, methoden en instrumenten en bezorgt
daarover een rapport aan de aanvrager. Bij een negatief rapport bezorgt de aanvrager extra informatie,
methodes of instrumenten aan de bevoegde autoriteit.
§ 3. De minister beslist over de erkenning van de indelingsmethoden voor geslachte [1 ...]1 runderen en
geslachte varkens op basis van het volledige dossier van de aanvrager en de resultaten en gegevens van de
certificeringsproef, of weigert in voorkomend geval de erkenning.
§ 4. De minister kan bijkomende gegevens vastleggen die de aanvrager vooraf aan de bevoegde autoriteit moet
bezorgen en kan bijkomende voorwaarden opleggen waaraan moet worden voldaan om erkend te kunnen
worden of om een wijziging te kunnen doorvoeren in een al erkende indelingsmethode.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 67, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 59. De karkassen die aan de testen van een certificeringsproef, als vermeld in artikel 56 en 57,
onderworpen worden, vallen niet onder de toepassing van de verplichte indeling, vermeld in artikel 6.
Art. 60.De minister erkent de indelingsmethoden voor geslachte [1 ...]1 runderen en geslachte varkens. De
erkenning loopt tot en met 31 december van het zevende jaar dat volgt op het jaar van de erkenning.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 68, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 60/1. [1 De minister kan met betrekking tot de door de Commissie goedgekeurde indelingsmethoden, zoals
bepaald in artikel 10 en 11 van verordening 2017/1182, nadere modaliteiten en voorwaarden vastleggen inzake
de installatie, de verificatie, het onderhoud en het gebruik van de indelingsmethode, alsook inzake de opslag en
het beheer van alle mogelijke data die betrekking hebben op de verificatie, het gebruik, de parameters en de
resultaten van de indelingsmethode.
Als blijkt dat een inrichting niet voldoet aan de modaliteiten en de voorwaarden zoals vermeld in het eerste lid,
stelt de bevoegde autoriteit die inrichting daarvoor verantwoordelijk en kunnen de sancties voorzien in artikel 64
van dit besluit, en in artikel 56 en volgende van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en
visserijbeleid, worden opgelegd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 69, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 61.[1 De minister kan de erkenning van de indelingsmethode opheffen als niet langer wordt voldaan aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 58, § 2, eerste lid.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 70, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
HOOFDSTUK 10. - Testen van geïnstalleerde erkende indelingsmethoden
Art. 62.De inrichting verzoekt voor de ingebruikname [1 of bij iedere wijziging]1 van een erkende
indelingsmethode de bevoegde autoriteit de conformiteit en betrouwbaarheid van de geïnstalleerde erkende
indelingsmethode te testen. De bevoegde autoriteit doet dat aan de hand van de testprocedure.
Tijdens de testprocedure worden volgende elementen nagegaan :
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1° het indelingsprogramma;
2° het verificatieprogramma;
3° het samenvoegprogramma;
4° de eindoperator;
5° de indelingszone;
6° het technisch plan;
7° het gebruik van goedgekeurde indelingstoestellen;
8° de juistheid van de metingen aan de hand van sjablonen;
9° het correct en ongecorrigeerd doorgeven van de metingen;
10° de aparte opslag van de gegevens;
11° de correcte samenvoeging van de gegevens van de balans en de indelingstoestellen;
12° de berekening van het geraamde aandeel mager vlees en, in voorkomend geval, van de type-index of
conformatieklasse op basis van de schattingsmethode bij het gebruikte indelingstoestel;
13° het positioneringsmechanisme;
14° de specifieke eigenheden van elk indelingstoestel;
15° de conformiteit van alle andere aanwezige elementen van het indelingssysteem met de gestelde eisen;
16° het gewicht van de slachthaak;
17° het attest van de leverancier.
De minister kan de voorwaarden waaraan de elementen, vermeld in het tweede lid, moeten voldoen, vastleggen
en kan tevens bijkomende elementen vastleggen die tijdens de testprocedure moeten worden nagegaan.
De bevoegde autoriteit beslist na de testprocedure over de betrouwbaarheid en conformiteit en meldt binnen
dertig kalenderdagen na de uitvoering van de testprocedure aan de inrichting, de CBKc en de IVB of de erkende
indelingsmethode in gebruik mag worden genomen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 71, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 63. De bevoegde autoriteit controleert minimaal twee keer per jaar de correcte werking van een
geïnstalleerde erkende indelingsmethode aan de hand van de testprocedure, vermeld in artikel 62.
Art. 63/1. [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;
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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 72, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 64.[1 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 niet is voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 60/1, eerste lid;
2° als uit de controle, vermeld in artikel 63, blijkt dat de geïnstalleerde erkende indelingsmethode niet meer
correct werkt;
3° als uit de controles van de bevoegde autoriteit blijkt dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de erkende
indelingsmethode;
4° 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.]1
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 73, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 65. De inrichting neemt alle noodzakelijke maatregelen om bij defect van de geïnstalleerde erkende
indelingsmethode of bij verbod tot gebruik ervan als vermeld in artikel 64, te kunnen blijven voldoen aan de
bepalingen, vermeld in artikel 6.
HOOFDSTUK 11. - CBKc en IVB
Afdeling 1. - Bijkomende activiteiten van de CBKc en de IVB
Onderafdeling 1. - CBKc
Art. 66. Op verzoek van de bevoegde autoriteit, de erkende classificeerder of de indelingsverantwoordelijke of
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op verzoek van de inrichting geeft de CBKc extra vorming aan de erkende classificeerder of
indelingsverantwoordelijke in kwestie en verleent de CBKc advies en bijstand met betrekking tot
indelingsschema's of indelingstoestellen en -methodes.
Bij ontbinding van de organisatie of als de CBKc de activiteiten met betrekking tot de bepalingen in dit besluit niet
meer uitvoert, draagt de CBKc alle gegevens en informatie die op een of andere wijze verkregen is bij de
uitvoering van de activiteiten uit dit besluit, over aan een organisatie die door de minister wordt aangewezen.
Art. 66/1. [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 verwerkingen:
1° het implementeren van een databank;
2° de gegevens verwerken tot statistische informatie, rapporten, overzichten en evoluties aangaande de
rundvee- en varkenssector en die ter beschikking stellen aan de bevoegde autoriteit, aan de IVB en na
voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit aan andere actoren die een aanvraag hiertoe hebben
ingediend bij de bevoegde autoriteit;
3° de activiteiten die in dit besluit of alle uitvoeringsbesluiten ervan, toegekend zijn aan de CBKc.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 74, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Onderafdeling 2. - IVB
Art. 67.§ 1. De IVB wordt belast met de volgende activiteiten :
1° [1 een databank met gegevens van geslachte runderen en geslachte varkens opmaken en beheren, en de
gegevens beveiligen;]1
2° het bezorgen van overzichten van de kwaliteitsklassen van geslachte varkens en geslachte [1 ...]1 runderen
op verzoek van de CBKc, na voorafgaand akkoord van de bevoegde autoriteit;
3° het voorbereiden van een advies dat goedgekeurd is door elk van de organisaties van producenten,
slachthuizen en handel, voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij;
4° het verlenen van advies aan en het bijstaan van inrichtingen bij de presentatie en aanbiedingsvormen van
karkassen, de transfer van gegevens en de mededeling van gegevens aan de leverancier;
5° het verlenen van advies aan de sectoren handel en producenten over materies uit dit besluit;
6° het nagaan of de inrichtingen de gegevens, vermeld in artikel 37, volgens het opgelegde formaat tijdig,
volledig en ongewijzigd bezorgen aan de IVB;
7° het bezorgen van de beslissingen van haar bestuursorganen aan de bevoegde autoriteit binnen een termijn
van dertig kalenderdagen.
De IVB bezorgt de procedures met betrekking tot de activiteiten vermeld in het eerste lid en elke wijziging
daaraan vooraf ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit.
§ 2. Bij ontbinding van de organisatie of bij het niet meer uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de
bepalingen in dit besluit, draagt de IVB alle gegevens en informatie die op één of andere wijze verkregen bij de
uitvoering van de activiteiten uit dit besluit, over aan een organisatie die door de minister wordt aangewezen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 75, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 68.§ 1. In de inrichtingen, vermeld in artikel 6, die [1 ...]1 runderen of varkens slachten, mag de IVB
vaststellingen doen van :
1° de effectieve en correcte uitvoering van de verificatie, de indeling en de merking of etikettering;
2° het gebruik van een toegelaten aanbiedingsvorm of presentatie bij weging en indeling;
3° de correcte bewaring en doorsturing door de inrichting van de gegevens, vermeld in dit besluit;
4° de mededeling aan de leverancier door de inrichting van de gegevens, vermeld in dit besluit.
§ 2. In het kader van het doen van vaststellingen, vermeld paragraaf 1, moet de IVB :
1° samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van tenminste de beroepsorganisaties van slachthuizen en van
producenten van varkens en runderen;
2° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk;
3° beschikken over controleurs die een arbeidsovereenkomst hebben met de IVB en die de vaststellingen doen;
4° beschikken over een gedetailleerde procedure voor de vorming, de begeleiding, de evaluatie en de
beoordeling van hun controleurs, in samenspraak met de CBKc;
5° beschikken over een gedetailleerde procedure voor het verrichten van vaststellingen;
6° de procedures vermeld in 4° en 5°, en iedere wijziging daarvan, vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de
bevoegde autoriteit;
7° zich onderwerpen aan de controle van de bevoegde autoriteit.
De minister kan bijkomende voorwaarden bepalen waaraan de IVB moet voldoen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 76, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 2. - Financiering van de CBKc en de IVB
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Art. 69.De inrichtingen, vermeld in artikel 6, waar [1 ...]1 runderen of varkens worden geslacht, financieren de
activiteiten van de CBKc en de IVB, vermeld in dit besluit.
De inrichtingen sluiten voorafgaand aan het starten met indelen van geslachte [1 ...]1 runderen of varkens, een
contract af met de CBKc en met de IVB inzake de financiering van hun activiteiten zoals vermeld in dit besluit.
Voor het contract, vermeld in het tweede lid, door beide partijen wordt ondertekend, moet het contract door de
IVB of de CBKc voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door de minister.
[1 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.]1
De CBKc en de IVB bezorgen de bevoegde autoriteit tegen 31 maart schriftelijk of elektronisch een jaarverslag
over de uitvoering van hun activiteiten in het kader van dit besluit en over de uitvoering van hun activiteiten in
relatie tot de financiering door de inrichtingen.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 77, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Afdeling 3. - Evaluatie van de activiteiten van de CBKc en de IVB
Art. 70. De bevoegde autoriteit maakt een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering door de CBKc en de IVB van de
activiteiten in het kader van dit besluit. De jaarverslagen vermeld in artikel 69 vormen de basis van die evaluatie.
De CBKc en de IVB bezorgen de bevoegde autoriteit alle documenten en gegevens die de bevoegde autoriteit
nodig acht voor de opmaak van de evaluatie.
De minister kan, op basis van de evaluatie, beslissen om bepaalde activiteiten aan een andere organisatie toe te
vertrouwen.
HOOFDSTUK 12. - Toezichtbepalingen
Art. 71.
<Opgeheven bij BVR 2018-09-14/16, art. 114, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
Art. 72.
<Opgeheven bij BVR 2018-09-14/16, art. 114, 004; Inwerkingtreding : 30-12-2018>
Art. 73. De inrichtingen, de erkende classificeerders en de indelingsverantwoordelijken verlenen de CBKc en de
IVB de nodige bijstand, die er onder meer in bestaat de vrije toegang te verlenen tot alle installaties, computers,
ruimtes in de inrichtingen en bijbehorende kantoren, en hen de documenten en gegevens voor te leggen die de
CBKc en de IVB nodig achten voor de uitvoering van hun activiteiten of in voorkomend geval om vaststellingen te
doen.
HOOFDSTUK 12/1. [1 - Autocontrolesysteem]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 78, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 73/1. [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° een opsomming van alle personen, hun verantwoordelijkheden en de personen die fungeren als hun backup, met inbegrip van alle contactgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres);
2° een gedetailleerde beschrijving van de hard- en software die in gebruik is, met inbegrip van backupsystemen in geval van panne of defect;
3° een beschrijving van de procedures die de inrichting volgt;
4° een beschrijving van de interne controles die worden uitgevoerd;
5° 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.]1
---------(1)<Ingevoegd bij BVR 2019-10-18/02, art. 78, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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HOOFDSTUK 13.
<Opgeheven bij BVR 2016-03-11/05, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
Art. 74.
<Opgeheven bij BVR 2016-03-11/05, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
HOOFDSTUK 14. - Slotbepalingen
Art. 75. De volgende regelingen worden opgeheven :
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september
2006 en 23 juli 2010;
2° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de
indeling van geslachte varkens, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 23 juli
2010;
3° het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de
indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 december 2005, 19 mei
2006, 5 oktober 2006 en 27 juli 2007;
4° het ministerieel besluit van 16 juni 2004 houdende de toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w. betreffende
de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten
van 19 mei 2006 en 5 oktober 2006.
Het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van
geslachte varkens, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 mei 2006, 27 juli 2007, 25 juli 2008, 12 augustus
2011 en 14 januari 2013, wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 2, 3 en 6 § 1, en bijlage I tot en met XI,
die van kracht blijven tot de minister ze opheft.
Art. 76.De indelingstoestellen en de bijbehorende methodes voor de indeling van geslachte varkens volgens het
aandeel mager vlees in het karkas, en voor de indeling van geslachte varkens volgens conformatie die erkend
waren voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven hun erkenning behouden na de inwerkingtreding van dit
besluit. De erkenningen blijven geldig tot uiterlijk [2 31 december 2023]2.
[1 Tot en met [2 31 december 2023]2]1, mag de indeling volgens conformatie gebeuren volgens het volgende
schema :
1° typegetal 1 : een type-index van 1,60 en kleiner;
2° typegetal 2 : een type-index van 1,61 tot en met 2,40;
3° typegetal 3 : een type-index van 2,41 tot en met 3,10;
4° typegetal 4 : een type-index van 3,11 en meer.
De procedure voor de wijziging van de erkenning, vermeld in hoofdstuk 9, en de bepalingen voor het testen van
de indelingsmethode, vermeld in hoofdstuk 10, zijn van toepassing op de erkenningen die overeenkomstig het
eerste lid behouden worden.
---------(1)<BVR 2016-03-11/05, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 21-04-2016>
(2)<BVR 2019-10-18/02, art. 79, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
Art. 77. Inrichtingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit een overeenkomst als vermeld in artikel 69
hebben afgesloten, beschikken over een termijn van 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit om een
nieuwe overeenkomst af te sluiten en in werking te laten treden, of om de lopende overeenkomst aan te passen
aan de bepalingen van dit besluit. Tot aan de inwerkingtreding van de aanpassing van de lopende overeenkomst
of van de nieuwe overeenkomst, blijven lopende overeenkomsten onderworpen aan de bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van
geslachte volwassen runderen of aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari
2004 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens, en de uitvoeringsbesluiten
daarvan.
Gewijzigde overeenkomsten worden overeenkomstig artikel 69, derde lid, voorgelegd aan de bevoegde
autoriteit.
Art. 78. Artikel 38 treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de maand waarin dit
besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Art. 79. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering
van dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N.Lijst van toegestane aanbiedingsvormen van geslachte [1 ...]1 runderen op het ogenblik van de weging
als vermeld in artikel 2 en de lijst met correctiecoëfficiënten voor de bepaling van het omgerekende
karkasgewicht, vermeld in artikel 1, 10°
1. Aanbiedingsvormen :
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Code longhaas staart niervet slotvet

Verwijdering van uitwendig bedekkingsvet overeenkomstig artikel 3 van dit
besluit

0

+

+

-

-

ja

2

-

-

-

-

ja

3

-

+

-

-

ja

5

+

-

-

-

ja

9

+

+

+

+

nee

2. De tekens in de tabel hebben de volgende betekenis :
1° "-" : het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet verwijderd worden;
2° "+" : het betreffende orgaan, lichaamsdeel of vet moet op het karkas aanwezig blijven.
3. Correctiecoëfficiënten voor de berekening van het omgerekende karkasgewicht bij aanbiedingsvorm "0",
uitgedrukt als percentage van het warme karkasgewicht :

code

Correctiecoëfficiënten voor de berekening van het omgerekende karkasgewicht bij
aanbiedingsvorm '' 0 ''

Vetheidsklassen 1

2

3

4

5

- 2,75 %

- 5,5 %

- 7,6 %

- 8,7 %

Code AV
0
2

+ 0,8 %

3

+ 0,4 %

5

+ 0,4 %

9

- 2,55 %

4. De correctiecoëfficiënten, vermeld in punt 3, vormen de toepassing van de correctiecoëfficiënten, vermeld in
[1 bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184]1, op de aanbiedingsvormen, vermeld in punt 1.
---------(1)<BVR 2019-10-18/02, art. 80, 005; Inwerkingtreding : 07-12-2019>
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