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1.

Identification of the programme
Member state : BELGIQUE-BELGIE
Disease : Transmissible Spongiform Encephalopathies

Request of co-financing for the year :

1.1

2012

Contact
Name : Bénédicte Verhoeven
Phone : 02/211 85 84
Fax. : 02/211 86 30
Email : benedicte.verhoeven@favv.be

2.

Description of the programme

(max. 32000 chars) :

AGE LIMIT FOR RAPID TESTING OF BOVINES SINCE 01/07/2011:
* Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.1, 3 and 4 of Regulation (EC) No 999/2001 of
the European Parliament and of the Council (emergency slaughter + fallen stock): 48 MONTHS.
* Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.2 of Regulation (EC) No 999/2001 (healthy
slaughtered animals): 72 MONTHS.
* Animals that belong to the cohort of a positive animal, killed in the framework of the eradication of
BSE: 24 MONTHS.
* Clinical suspects (passive epidemiological surveillance): 12 MONTHS.

Nieuwe reglementaire teksten, omzendbrieven, instructies,... sinds de aanvraag voor medefinanciering
TSE 2011:
-KB van 14 december 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de
handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en
het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de
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organisatie van de officiële controles voor van voor menselijke consumptie bestemde producten van
dierlijke oorsprong (in werking treding 24/12/2010, cf. bijlage 1).
- Omzendbrief van 31/08/2010 ivm de opsporing in de slachthuizen van BSE door snelle diagnostische
tests (bijlage 2).
- Omzendbrief van 29/09/2010 betreffende de voorwaarden ter verkrijging van het statuut van niveau 1resistentie tegen OSE bij schapenrassen (bijlage 3).
- Omzendbrief van 01/10/2010 betreffende de autopsieën van kadavers van runderen (bijlage 4).
Reglementaire teksten, omzendbrieven, instructies,... die gewijzigd werden sinds de aanvraag voor
medefinanciering TSE 2010:
- KB van 09/03/1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring
der hier te lande geslachte dieren (gewijzigd door het KB van 14/10/2010, cf. bijlage 1).
- KB van 22/12/2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële
controles voor van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (gewijzigd
door het KB van 14/10/2010, cf. bijlage 1).
België heeft de toelating gekregen om vanaf 1 juli 2011 de leeftijdsgrens voor het testen van gezonde
slachtrunderen te verhogen tot 72 maand (Doc. SANCO/13346/2010). Eens het wijzigingsbesluit van de
Europese Commissie gepubliceerd is, zal de Belgische wetgeving aangaande de BSE-bewaking
aangepast worden (KB van 22/12/2005). Ten gevolge deze herziening zal het aantal testen in 2012 met
naar schatting 55% afnemen (ten opzichte van het aantal testen gedaan in 2010).

3.

Description of the epidemiological situation of the disease

(max. 32000 chars) :

Het Agentschap bezorgt de Europese Commissie jaarlijks een verslag betreffende het epidemiologisch
toezicht op TSE, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, punt 4 van Verordening (EG) Nr. 999/2001.
De epidemiologische situatie in België is in 2010 niet gewijzigd: er werd geen enkel geval van BSE bij
runderen en TSE bij schapen of geiten vastgesteld. De laatste 2 BSE gevallen in België dateren van 2006.
Bijlage 5 geeft het aantal herkauwers in België begin 2011 weer, op basis van de gegevensbank SANITEL
(zie punt 4.3).

4.

Measures included in the programme

4.1 Designation of the central authority in charge of supervising and
coordinating the departements responsible for implementing the programme
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(max. 32000 chars) :

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bevoegd voor de
programma's aangaande BSE en scrapie.

4.2 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in
which the programme is to be applied
(max. 32000 chars) :

Het programma voor toezicht op TSE en het fokprogramma ter selectie op resistentie voor TSE's bij
schapen is van toepassing op het volledige Belgische grondgebied.

4.3

System in place for the registration of holdings

(max. 32000 chars) :

In de gegevensbanken voor registratie van runderen (SANITEL-R) en van schapen, geiten en
hertachtigen (SANITEL-SGH) worden de coördinaten opgeslagen van de beslagen en van de
verantwoordelijke (houder of eigenaar) voor de dieren.
De gegevensbank SANITEL-R is volledig operationeel sinds 01/07/1999 overeenkomstig Beschikking
1999/377/EG.
De gegevensbank SANITEL-SGH is operationeel sinds 1996.
In maart 2009 is een volledig vernieuwde SANITEL-gegevensbank in gebruik genomen.

4.4

System in place for the identification of animals

(max. 30000 chars) :

* Runderen worden geïdentificeerd door middel van het aanbrengen van twee Sanitel-oormerken,
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) Nr. 1760/2000. Daarnaast wordt voor elk rund een
individueel identificatiedocument (paspoort) opgemaakt. De gegevens betreffende elk rund worden
beheerd in de gegevensbank SANITEL-R.
(K.B. van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor
de epidemiologische bewaking van de runderen : zie bijlage 12 bij aanvraag medefinanciering 2005).
* Schapen, geiten en gekweekte hertachtigen worden sedert 2005 geïdentificeerd door middel van het
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aanbrengen van twee Sanitel-oormerken, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) Nr.
21/2004. De gegevens betreffende elke aankoop van oormerken wordt ingebracht in de gegevensbank
SANITEL-SGH.
De gegevens betreffende de stamboekschapen worden bijgehouden door de erkende fokverenigingen
(KHV en SLE) in een specifieke gegevensbank, werkzaam in het kader van het TSE-fokprogramma.

4.5

Measures in place as regards the notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen
bestuur van de diergeneeskundige politie, de diergezondheidswet van 24 maart 1987 en het Koninklijk
besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van
hoofdstuk III van de diergezondheidswet (zie bijlage 15 bij aanvraag medefinanciering 2005), behoren
BSE en scrapie tot de aangifteplichtige dierziekten, en dit sedert 18 september 1990.
Het koninklijk besluit van 17 maart 1997 (zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007) houdende
organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij
herkauwers beschrijft de te nemen maatregelen bij verdenking en bevestiging van TSE.

4.6

Monitoring

4.6.1 Monitoring in bovine animals
Estimated number of tests
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.1, 3 and 4 of Regulation (EC) No
999/2001 of the European Parliament and of the Council

35 000

Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part I, point 2.2 of Regulation (EC) No 999/2001

115 000

Other please specify here: Dieren > 24 maanden behorende tot de cohorte van een BSE-positief dier

200

x

Other please specify here: Klinisch of passief epidemiologisch toezicht > 12 months

250

x

Add a new row
4.6.2 Monitoring in ovine animals
Estimated population of adult ewes and ewe lambs put to the ram

155 000

Estimated number of tests
Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001

0
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Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001

1 700

Ovine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001

120

Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 3.4(d) of Regulation (EC) No 999/2001

30

Ovine animals referred to in Annex VII, Chapter A, point 5(b)(ii) of Regulation (EC) No 999/2001

30

Other please specify here: Klinisch of passief epidemiologisch toezicht

80

x

Add a new row
4.6.3 Monitoring in caprine animals
Estimated population of female goats and female kids mated

40 000

Estimated number of tests
Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 2 of Regulation (EC) No 999/2001

0

Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 3 of Regulation (EC) No 999/2001

250

Caprine animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 5 of Regulation (EC) No 999/2001

10

Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 3.3(c) of Regulation (EC) No 999/

25

Caprine animals referred to in Annex VII, Chapter A, Part II, point 5(b)(ii) of Regulation (EC) No 999

25

Other please specify here: Klinisch of passief epidemiologisch toezicht

50

x

ADD A NEW ROW
4.6.4 Discriminatory tests
Estimated number of tests
Primary molecular testing referred to in Annex X, Chapter C, point 3.2(c)(i) of Regulation (EC) No 999

10

4.6.5 Genotyping of positive and randomly selected animals
Estimated number
Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.1 of Regulation (EC) No 999/2001

10

Animals referred to in Annex III, Chapter A, Part II, point 8.2 of Regulation (EC) No 999/2001

250
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4.7
4.7.1

Eradication
Measures following confirmation of a BSE case

4.7.1.1 Description
(max. 32000 chars) :

De te nemen maatregelen bij verdenking en bevestiging van TSE zijn beschreven in het Koninklijk
besluit van 17 maart 1997 (zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007).
Artikel 2 van het Ministerieel besluit van 13 maart 2009, tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter
uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën, laat toe om afhankelijk van de
epidemiologische situatie en de traceerbaarheid van de dieren op het betrokken bedrijf, de
uitroeiingsmaatregelen te beperken tot de dieren behorende tot de cohorte van het BSE-positief dier en
de nakomelingen van een vrouwelijk dier waarbij BSE bevestigd is (zie bijlage 4 bij aanvraag
medefinanciering 2010).

4.7.1.2 Summary table
Estimated number
Animals to be killed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.1 of Regulation (EC)
No 999/2001

4.7.2

100

Measures following confirmation of a scrapie case

4.7.2.1 Description
(max. 32000 chars) :

De te nemen maatregelen bij verdenking en bevestiging van TSE zijn beschreven in voornoemd
Koninklijk besluit van 17 maart 1997.
Artikel 3 van voornoemd Ministerieel besluit van 13 maart 2009 laat toe sommige dieren met
welbepaald gekend genotype te vrijwaren van de uitroeiingsmaatregelen.

4.7.2.2 Summary table
Estimated number
Animals to be killed under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3 of Regulation (EC)
No 999/2001

800

Animals to be genotyped under the requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3 of Regulation (EC
No 999/2001

200

4.7.3

Breeding programme for resistance to TSEs in sheep
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4.7.3.1 General description
Description of the programme according to the minimum requirements set out in Annex VII, Chapter B of Regulation (EC) No 999/2001

(max. 32000 chars) :

De uitvoering van de fokprogramma's, conform bijlage VII van Verordening (EG) Nr. 999/2001, staat
onder toezicht van 2 verenigingen namelijk Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV) en Steunpunt Levend
Erfgoed (SLE), dewelke rapporteren aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

4.7.3.2 Summary table
Estimated number
Ewes to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of
Regulation (EC)

350

Rams to be genotyped under the framework of a breeding programme referred to in Article 6a of
Regulation (EC)

550
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Detailed analysis of the costs

5.1

Kosten voor snelle, bevestigings- en discriminerende testen : zie tabel.
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- Buurkarkassen : aan de eigenaar(s) van het door de expert in beslag genomen karkas dat vóór en de twee door de expert in beslag genomen karkassen
die onmiddellijk na het betreffende karkas kwamen dat positief heeft gereageerd op een snelle test voor BSE, wordt een vergoeding toegekend ten laste
van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten op basis van de karkasindeling volgens de formule :
de schadevergoeding (S) is gelijk aan het gewicht (G) vermenigvuldigd met de officiële prijs (P) : S = G x P. (…) Deze vergoeding mag niet hoger liggen dan
€ 2.500 per karkas.
(K.B. 17 maart 1997, art.15, § 4 : zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007)

- Runderen die geslacht werden vóór de verdenking van BSE en waarvan de karkassen in beslag genomen werden na het epidemiologisch onderzoek in
het beslag van herkomst van de verdachte herkauwer(s) en in de beslagen waar de herkauwer(s) sedert de geboorte heeft (hebben) verbleven :
vergoeding op basis van karkasindeling en max. € 2.500 per karkas.
(K.B. 17 maart 1997, art. 15, § 3 : zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007; K.B. van 10 juni 2001 betreffende de schadevergoeding van dieren die
positief zijn in de goedgekeurde snelle boviene spongiforme encefalopathie-test : zie bijlage 16 bij aanvraag medefinanciering 2005)

- Herkauwers afgemaakt overeenkomstig punt 2 van bijlage VII van Verordening (EG) Nr. 999/2001 : vergoeding gelijk aan de waarde van het dier en max.
€ 2.500 per dier (rund). Schapen en geiten worden vergoed aan : € 100 à 260 per schaap/geit.
(K.B. 17 maart 1997, art. 15, § 1: zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007)

Vergoeding voor :
- Van BSE verdachte en voor hersenonderzoek afgemaakte runderen : vergoeding gelijk aan de waarde van het dier en max. € 2.500 per dier.
(K.B. 17 maart 1997, art. 6 : zie bijlage 1 bij aanvraag medefinanciering 2007)

(max. 32000 chars) :

Costs

5.

version : 2.1

Standard requirements for the submission of
programmes of eradication and monitoring of TSE

Costs related to

Summary of costs

Dieren > 24 maanden behorende tot de cohorte va

Rapid tests

3. Discriminatory testing

Clinical suspects

Rapid tests

Costs related to

Bio-Rad TeSeE

Rapid tests

2. Scrapie testing

Clinical suspects

Rapid tests

Specification

Specification

Bio-Rad TeSeE - fallen stock + emergency slaught

Rapid tests

Costs related to

Bio-Rad TeSeE - normal slaughtering

Specification

Rapid tests

1. BSE testing

5.2

Kosten voor genotyperingstests : zie tabel.

version : 2.1

Number of units

130

2 190

Number of units

200

250

35 000

115 000

Number of units

Unitary cost in EUR

235.01

36.9

Unitary cost in EUR

36.9

190.9

42.48

24.37

Unitary cost in EUR

Standard requirements for the submission of
programmes of eradication and monitoring of TSE

Community funding requested

Community funding requested

Total amount in EUR

x

x

x

x

x

x
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Community funding requested

Add a new row

30551.3 yes

80811 yes

Total amount in EUR

Add a new row

7380 yes

47725 yes

1486800 yes

2802550 yes

Total amount in EUR

NA

NA

5.2 Compensation for ovine and caprine
animals to be killed /slaughtered under the
requirements of Annex VII, Chapter A, point 2.3
of Regulation (EC) No 999/2001

PCR-RFLP
DGGE
real time PCR

PCR-RFLP
DGGE
real time PCR

Bio-Rad DTST

5.1 Compensation for bovine animals to be
killed /slaughtered under the requirements of
Annex VII, Chapter A, point 2.1 of Regulation
(EC) No 999/2001

Costs related to

5. Compulsory slaughter

4.2 Determination of genotype of animals in the
framework of a breeding programme

4.1 Determination of genotype of animals in the
framework of the monitoring and eradication
measures laid down by Regulation (EC) No
999/2001

4. Genotyping

Costs related to

Primary molecular tests

version : 2.1

Specification

Specification

800

100

Number of units

900

460

Number of units

10

175

260

2500

Unitary cost in EUR

20

72.1

Unitary cost in EUR

Standard requirements for the submission of
programmes of eradication and monitoring of TSE

Community funding requested

Add a new row

208000 yes

Add a new row

x

x

x

x

x
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Community funding requested

250000 yes

Total amount in EUR

Add a new row

18000 yes

Add a new row

33166 yes

Total amount in EUR

Add a new row

1750 yes

Total
4966733,30 €
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Date :

31/03/2011

Nombre d'animaux:
Province
ANT
BRW
HAI
LIE
LIM
LUX
NAM
OVL
VBR
WVL
Total

Bovins
315.340
57.095
338.580
280.278
139.315
353.923
260.458
336.008
113.997
418.648
2.613.642

Ovins
Caprins
Cervidés Total
17.085
11.823
1.683
30.591
4.717
657
129
5.503
17.714
4.478
955
23.147
18.654
4.077
1.015
23.746
16.593
5.610
1.609
23.812
15.817
2.033
801
18.651
17.784
6.054
994
24.832
36.585
13.085
2.933
52.603
22.062
4.397
1.121
27.580
37.618
7.816
2.632
48.066
204.629
60.030
13.872 278.531

Nombre de troupeaux:
Provincie Bovins
ANT
BRW
HAI
LIE
LIM
LUX
NAM
OVL
VBR
WVL
Eindtotaal

3.204
544
3.384
2.965
1.986
2.481
2.024
5.441
1.863
5.264
29.156

Ovins
Caprins
Cervidés Total
1.860
1.306
339
3.505
446
196
23
665
1.968
881
128
2.977
1.705
1.034
122
2.861
1.542
756
350
2.648
1.046
451
99
1.596
1.665
681
89
2.435
6.451
2.380
513
9.344
2.656
1.114
237
4.007
4.518
1.991
428
6.937
23.857
10.790
2.328
36.975

6394

MON ITEUR BELG E — 20.01.2011 − Ed. 2 — BELG ISCH STA ATSBLA D

A G EN CE FED ERA LE
POUR LA SECURITE D E LA CHA IN E A LIMEN TA IRE

FED ERA A L A G EN TSCHA P
V OOR D E V EILIG HEID VA N D E V OED SELKETEN

F. 2011 — 181
[C − 2011/ 18013]
14 D ECEMBRE 2010. — A rrêté royal modiﬁant l’arrêté royal du
9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et
réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays
et l’arrêté royal du 22 décembre 2005 ﬁxant des mesures complémentaires pour l’organisation des contrôles officiels concernant les
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

N . 2011 — 181
[C − 2011/ 18013]
14 D ECEMBER 2010. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in
slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te
lande geslachte dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

A LBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 999/ 2001 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001 ﬁxant les règles pour la prévention, le contrôle
et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce
des viandes, l’article 3, modiﬁé par les lois du 13 juillet 1981 et
27 mai 1997, l’article 13, modiﬁé par les lois des 15 avril 1965,
27 mai 1997 et 23 décembre 2009 et l’article 14, modiﬁé par la loi du
13 juillet 1981 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et
22 février 2001;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes
de boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à
l’intérieur du pays;
Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2005 ﬁxant des mesures complémentaires pour l’organisation des contrôles officiels concernant les
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

A LBERT II, Koning der Belgen,
A an allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze G roet.
G elet op de Verordening (EG ) nr. 999/ 2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van
voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde
overdraagbare spongiforme encefalopathieën;
G elet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en
de vleeshandel, artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en
27 mei 1997, artikel 13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965,
27mei 1997en 23december 2009, en artikel 14, gewijzigd bij de wet van
13 juli 1981 en bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en
22 februari 2001;
G elet op het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de
handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der
hier te lande geslachte dieren;
G elet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling
van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële
controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van
dierlijke oorsprong;
G elet op het advies 48.532/ 1/ V van de Raad van State, gegeven op
3 augustus 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
G elet op het advies 30-2010 van het Wetenschappelijk Comité,
ingesteld bij het Federaal A gentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, gegeven op 15 oktober 2010.
Overwegende de Beschikking 2009/ 719/ EG tot machtiging van
bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE
te herzien, gewijzigd bij het Besluit 2010/ 66/ EU van de Commissie van
5 februari 2010;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Vu l’avis 48.532/ 1/ V du Conseil d’Etat, donné le 3 août 2010, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis 30-2010du Comité Scientiﬁque, instauré auprès de l’A gence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 octobre 2010.
Considérant la Décision 2009/ 719/ CE autorisant certains Etats
membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB,
modiﬁée par la Décision 2010/ 66/ UE de la Commission du 5février 2010;
Sur la proposition de la Ministre de l’A griculture,
N ous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

A rticle 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 22 décembre 2005 ﬁxant
des mesures complémentaires pour l’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation
humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

A rtikel 1. A rtikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2005
tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van
de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Dans les cas visés à l’article 8, § 1er/ 1, l’alinéa 1er n’est pas
d’application. »

« In de gevallen bedoeld in artikel 8, § 1/ 1 is het eerste lid niet van
toepassing. »

A rt. 2. Dans l’article 8 du même arrêté, modiﬁé par l’arrêté royal du
14 juin 2007, les modiﬁcations suivantes sont apportées :

A rt. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 14 juni 2007, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° un paragraphe 1er/ 1 est inséré rédigé comme suit :
« § 1er/ 1. En dérogation de l’article 6, 1erbis du Règlement (CE)
n° 999/ 2001 du Parlement européen et du Conseil du 22mai 2001 ﬁxant
les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles et en application de la
Décision 2009/ 719/ CE autorisant certains Etats membres à réviser leur
programme annuel de surveillance de l’ESB, un test rapide pour
l’encéphalopathie spongiforme bovine est effectué lors de l’expertise de
bovins abattus à l’âge de plus de 48 mois pour autant qu’ils soient nés
dans un des états membres de l’UE mentionnés à l’annexe VI. »
2° l’article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

1° er wordt een paragraaf 1/ 1 ingevoegd, luidende :
« § 1/ 1. In afwijking van artikel 6, 1bis van Verordening (EG )
nr. 999/ 2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding
en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën wordt met toepassing van de Beschikking 2009/ 719/ EG tot
machtiging van bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor
toezicht op BSE te herzien, een snelle test op boviene spongiforme
encefalopathie uitgevoerd bij de keuring van runderen die geslacht zijn
op een leeftijd ouder dan 48 maanden voor zover ze geboren zijn in één
van de lidstaten van de EU vermeld in bijlage VI. »
2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende :

« § 5. Les échantillons nécessaires pour les tests rapides pour
l’encéphalopatie spongiforme bovine sont mis à disposition de l’exploitant de l’abattoir qui les remet au préposé du laboratoire agréé qui en
assure la récolte. »

« § 5. De monsters nodig voor de snelle testen op boviene
spongiforme encefalopathie, worden door de keurder ter beschikking
gesteld van de exploitant van het slachthuis die ze overhandigt aan de
afgevaardigde van het erkend laboratorium dat de ophaling verzekert. »

A rt. 3. L’article 10 du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

A rt. 3. A rtikel 10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk
besluit van 23 december 2008, wordt vervangen als volgt :

« A rt. 10. Les viandes issues de bovins sont déclarées impropres à la
consommation humaine si ces bovins n’ont pas été soumis au test
rapide pour l’encéphalopathie spongiforme, conformément aux dispositions de l’article 6, 1erbis du Règlement (CE) n° 999/ 2001 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ﬁxant les règles pour
la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies

« A rt. 10. Vlees afkomstig van runderen wordt ongeschikt verklaard
voor menselijke consumptie wanneer deze runderen niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, 1bis van Verordening (EG ) nr. 999/ 2001
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende
vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën of van
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spongiformes transmissibles ou de l’article 8, § 1er/ 1, ou si le test
effectué n’a pas donné un résultat négatif. »

artikel 8, § 1/ 1 zijn onderworpen aan een snelle test op boviene
spongiforme encefalopathie of wanneer bij de uitgevoerde test geen
negatief resultaat is bekomen. »

A rt. 4. Dans l’annexe VI du même arrêté, insérée par l’arrêté royal
du 23 décembre 2008 et modiﬁée par l’arrêté royal du 10 janvier 2010,
la liste de certains Etats membres est remplacée par la liste suivante :
« La Belgique, Chypre, le Danemark, l’A llemagne, l’Irlande, la G rèce,
l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal,
l’A utriche, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ».

A rt. 4. In bijlage VI van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 2008 en gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 31 januari 2010, wordt de lijst van sommige Lidstaten vervangen
door de volgende lijst : « België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Ierland, G riekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, N ederland,
Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk ».

A rt. 5. L’ article 21ter de l’arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le
commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des
animaux abattus à l’intérieur du pays, inséré par l’arrêté royal du
11 octobre 1997 et modiﬁé par les arrêtés royaux des 15 mai 2001 et
23 décembre 2008, est abrogé.

A rt. 5. A rt. 21ter van het koninklijk besluit van 9 maart 1953
betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van
de keuring der hier te lande geslachte dieren, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 11 oktober 1997 en gewijzigd bij de koninklijk
besluiten van 15 mei 2001 en 28 december 2008, wordt opgeheven.

A rt. 6. Dans le même arrêté, l’annexe III, insérée par l’arrêté royal
du 23 décembre 2008 et modiﬁée par l’arrêté royal du 10 janvier 2010,
est abrogée.

A rt. 6. In hetzelfde besluit wordt de bijlage III, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 23 december 2008 en gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 31 januari 2010, opgeheven.

A rt. 7. Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses
attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A rt. 7. De Minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

G egeven te Brussel, 14 december 2010.

A LBERT

A LBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’A griculture,
Mme S. LA RUELLE

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LA RUELLE

G OUV ERN EMEN TS D E COMMUN A UTE ET D E REG ION
G EMEEN SCHA PS- EN G EWESTREG ERIN G EN
G EMEIN SCHA FTS- UN D REG ION A LREG IERUN G EN

V LA A MSE G EMEEN SCHA P — COMMUN A UTE FLA MA N D E
V LA A MSE OV ERHEID
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23 D ECEMBER 2010. — D ecreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003
betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de verenigingen van migranten (1)
Het VLA A MS PA RLEMEN T heeft aangenomen en Wij, REG ERIN G , bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk,
wat betreft de verenigingen van migranten
A rtikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
A rt. 2. In artikel 10van het decreet van 4 april 2003betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, vervangen
bij het decreet van 14 maart 2008, wordt het derde lid opgeheven.
A rt. 3. A rtikel 54 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.
A rt. 4. A rtikel 55 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
″A rt. 55. § 1. In afwijking van artikel 9, 1o, wordt de jaarlijkse subsidie-enveloppe van de erkende verenigingen van
migranten vastgesteld op basis van het aantal afdelingen of groepen zoals opgegeven voor het werkjaar 2008 of zoals
vastgesteld voor het werkjaar 2009.
§ 2. De verenigingen van migranten, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 19 april 1995 houdende
een subsidieregeling voor verenigingen voor volksontwikkelingswerk, beschikken over de eerste, de tweede en
de derde beleidsperiode om zich te ontwikkelen tot een sociaal-culturele vereniging conform de bepalingen van artikel 4, § 1.
Het steunpunt werkt een actieplan uit om de verenigingen van migranten in hun ontwikkeling te ondersteunen.
De verenigingen rapporteren daarover in hun verantwoordingsdocumenten.
Verenigingen van migranten kunnen in de derde beleidsperiode onderling of met een erkende sociaal-culturele
vereniging een samenwerkingsverband tot stand brengen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. De
subsidie-enveloppe van het samenwerkingsverband is beperkt tot de optelsom van de subsidie-enveloppen van de
samenstellende delen.
De jaarlijkse subsidie-enveloppe van de verenigingen van migranten wordt in de derde beleidsperiode vastgesteld
op basis van het aantal afdelingen of groepen van het werkjaar 2008, en wordt tot het jaar waarin de erkenning ingaat,
met twintig percent verminderd.

