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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel het gebruik toe te laten van sluitbanden waarop reeds het 
voorafgeprinte identificatiemerk is aangebracht i.p.v. een etiket op de verpakkingen van versneden 
vlees van pluimvee. 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Deze omzendbrief is gericht aan alle exploitanten van slachthuizen en uitsnijderijen van pluimvee. 
 

3. Referenties 
 

3.1. Wetgeving 
 
De verordening (EG) n° 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong. 
 

4. Definities en afkortingen 
 

/ 
 

5. Modaliteiten voor het aanbrengen van het identificatiemerk op producten 
van dierlijke oorsprong  
 

In bijlage II, sectie I, C van de vermelde verordening stelt men dat «in geval de verpakking 
uitgesneden vlees of slachtafval bevat, het merk moet worden aangebracht op een etiket dat op de 
verpakking is bevestigd, dan wel op de verpakking worden gedrukt, en wel zodanig dat het bij het 
openen wordt vernietigd.» 
 
Het FAVV heeft geen bezwaar tegen het  realiseren van deze verplichting via het gebruik van 
sluitbanden voor verpakkingen met versneden vlees of slachtafval waarop het identificatiemerk is  
(vooraf)gedrukt, voor zover het systeem dezelfde garanties biedt als deze voorzien door de 
verordeningen en voor zover het identificatiemerk leesbaar is. Bijgevolg moet de operator die dit 
systeem toepast, erop toezien dat sluitbanden met zijn identificatienummer enkel binnen zijn inrichting 
worden gebruikt en dat het niet mogelijk is de verpakkingen te openen zonder de sluitband te 
verbreken. Ook operatoren die dergelijke verpakkingen openen, moeten erop toezien dat de  sluitband 
bij het openen wordt verbroken en nadien wordt vernietigd zodat het onmogelijk is om de inhoud van 
de verpakkingen aan te tasten of deze sluitbanden opnieuw te gebruiken. 
 



Deze verplichtingen en het toezicht op de toepassing hiervan moeten deel uitmaken van een 
procedure die in het autocontroleplan van het bedrijf wordt opgenomen. 
 

6. Bijlagen 
 

/ 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
   
   
 
 
 
 
 


