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SPECIFIEKE toelatingsvoorwaarden voor slachthuizen die hele karkassen, halve 
karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de groothandel bestemde deelstukken 
verdeelde karkassen, van schapen, geiten, runderen en varkens, die afwijken van bepaalde 
temperatuurvoorschriften, verzenden 
 
 
Activiteit: Warm vervoer van vlees van varkens, schapen, geiten en runderen 
 
Activiteitencode:  
 

Plaats PL1 Slachthuis 

Activiteit AC35 
Verzenden waarbij afgeweken wordt van bepaalde 
temperatuursvoorwaarden 

Product PR243 Vers vlees van varkens, schapen, geiten en runderen 

 
Bijkomende informatie te verstrekken bij de aanvraag: Nihil 
 
 
1. Infrastructuurvoorwaarden 
 

De voorwaarden voor de slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren 
zijn ook van toepassing. 
 
2. Uitrustingsvoorwaarden 
 
De voorwaarden voor de slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zijn 
ook van toepassing. 
 

3. Exploitatievoorwaarden 
 
De voorwaarden voor de slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren zijn 
onverminderd van kracht. 
 
3.1 Koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers  
vlees, vleesprodukten en vleesbereidingen 
 
Bij het inladen van het vervoermiddel dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om 
condensvorming te voorkomen. In elk geval dienen direct na het inladen de deuren van de 
laadruimte van het vervoermiddel te worden gesloten en dienen de koelinstallatie en de 
ventilator voor de luchtcirculatie in werking te worden gesteld. 
 
[Bijlage, hoofdstuk II, 8] 
 
3.2 Verordening (EG) nr. 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften 

voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong 

 

3.2.1 de temperatuur wordt gecontroleerd en geregistreerd in het kader van procedures die op 

de HACCP-beginselen zijn gebaseerd; 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) i) 

 

3.2.2 de exploitanten van levensmiddelenbedrijven die de karkassen, halve karkassen, 

kwartieren, of halve in drie voor de groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen 

verzenden en vervoeren, hebben van de bevoegde autoriteit van de plaats van vertrek 

gedocumenteerde toestemming gekregen om van deze afwijking gebruik te maken; 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) ii) 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/2019-07-26
http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/2019-07-26
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3.2.3 het voertuig waarmee de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de 

groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen worden vervoerd, is uitgerust met een 

instrument dat de luchttemperaturen waaraan de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of 

halve in drie voor de groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen worden 

blootgesteld op zodanige wijze meet en registreert dat de bevoegde instanties kunnen 

controleren of de in punt viii) neergelegde voorwaarden inzake duur en temperatuur zijn 

nageleefd; 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) iii) 

 

3.2.4 het voertuig waarmee de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de 

groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen worden vervoerd, verzamelt per 

transport vlees uit slechts één slachthuis; 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) iv) 

 

3.2.5 de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de groothandel bestemde 

deelstukken verdeelde karkassen die onder deze afwijking vallen, moeten bij het begin van het 

vervoer een kerntemperatuur van 15 °C hebben als zij worden vervoerd in hetzelfde 

compartiment als karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de groothandel 

bestemde deelstukken verdeelde karkassen die voldoen aan de in punt 1 bedoelde temperatuur 

(d.w.z. 7 °C); 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) v) 

 

3.2.6 de zending gaat vergezeld van een verklaring van de exploitant van het 

levensmiddelenbedrijf; die verklaring vermeldt de duur van koeling vóór het laden, het tijdstip 

waarop met het laden van de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de 

groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen is begonnen, de 

oppervlaktetemperatuur op dat tijdstip, de maximale luchttemperatuur waaraan de karkassen, 

halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de groothandel bestemde deelstukken 

verdeelde karkassen mogen worden blootgesteld, de maximaal toegestane vervoersduur, de 

datum van de toestemming en de naam van de bevoegde autoriteit die de afwijking heeft 

toegestaan; 

 

Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) vi) 

 

3.2.7 het vlees moet in overeenstemming met de volgende parameters worden vervoerd: 

 

3.2.7.1 voor een maximale vervoersduur (6) van zes uur: 

 

Soort Oppervlakte-

temperatuur (1) 

Maximale tijdsduur 

voor het koelen tot de 

oppervlakte-

temperatuur (2) 

Maximale lucht-

temperatuur 

tijdens het vervoer 

(3) 

Maximaal dagelijks 

gemiddeld aeroob 

kiemgetal van het 

karkas (4) 

Schapen 

en geiten 

7 °C 8 uur 6 °C log10 3,5 kve/cm2 

Runderen 20 uur log10 3,5 kve/cm2 

Varkens 16 uur log10 4 kve/cm2 
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3.2.7.2 voor een maximale vervoersduur (6) van dertig uur: 

 

Soort Oppervlakte-

temperatuur 

(1) 

Maximale 

tijdsduur voor het 

koelen tot de 

oppervlakte-

temperatuur (2) 

Kern-

temperatuur 

(5) 

Maximale lucht-

temperatuur 

tijdens het 

vervoer (3) 

Maximaal 

dagelijks 

gemiddeld 

aeroob 

kiemgetal van 

het karkas (4) 

Varkens 7 °C 16 uur 15 °C 6 °C log10 4 kve/cm2 

 

3.2.7.3 voor een maximale vervoersduur (6) van zestig uur: 

 

Soort Oppervlakte-

temperatuur 

(1) 

Maximale 

tijdsduur voor 

het koelen tot de 

oppervlakte-

temperatuur (2) 

Kern-

temperatuur 

(5) 

Maximale 

lucht-

temperatuur 

tijdens het 

vervoer (3) 

Maximaal 

dagelijks 

gemiddeld 

aeroob kiemgetal 

van het karkas (4) 

Schapen 

en geiten 

4 °C 12 uur 15 °C 3 °C log10 3 kve/cm2 

Runderen 24 uur 

 

(1) De maximaal toegestane oppervlaktetemperatuur tijdens en na het laden wordt gemeten op 

het dikste gedeelte van de karkassen, halve karkassen, kwartieren, of halve in drie voor de 

groothandel bestemde deelstukken verdeelde karkassen. 

 

(2) De maximaal toegestane tijdsduur vanaf het moment van het doden tot het bereiken van de 

maximaal toegestane oppervlaktemperatuur bij het laden. 

 

(3) De maximale luchttemperatuur waaraan het vlees mag worden blootgesteld vanaf het 

moment waarop het laden begint, en tijdens de gehele duur van het vervoer. 

 

(4) Maximaal dagelijks gemiddeld aeroob kiemgetal van het karkas in het slachthuis berekend op 

basis van een voortschrijdend venster van tien weken, toegestaan voor karkassen van de 

desbetreffende soorten, zoals tot tevredenheid van de bevoegde autoriteit door de exploitant 

beoordeeld, overeenkomstig de bemonsterings- en testprocedures die zijn vastgesteld in de 

punten 2.1.1 en 2.1.2 van hoofdstuk 2 en punt 3.2 van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening 

(EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria 

voor levensmiddelen (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1). 

 

(5) De maximaal toegestane kerntemperatuur van het vlees tijdens en na het laden. 

 

(6) Maximaal toegestane duur vanaf het begin van het laden van het vlees in het voertuig tot de 

voltooiing van de laatste levering. Het laden van het vlees in het voertuig kan worden uitgesteld 

tot na de maximaal toegestane duur voor het koelen van het vlees tot de gespecificeerde 

oppervlaktetemperatuur. In dat geval moet de maximaal toegestane vervoersduur worden 

verkort met de tijdsduur waarmee het laden was uitgesteld. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van bestemming kan het aantal leveringspunten beperken. 
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Bijlage III, Sectie I, Hoofdstuk VII, 3. b) viii) 

 

4. Nuttige links 
 

Omzendbrief met betrekking tot het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet 

volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen, schapen, geiten en varkens 

 

https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/default.asp
https://www.favv-afsca.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/default.asp

