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Fiche voor de toepassing van de bepalingen van artikel 17 van verorde-

ning (EG) nr. 1069/2009 

Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters 

1. Juridische basis  
Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vast-

stelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijpro-

ducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dier-

lijke bijproducten); 

Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening 

(EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschrif-

ten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en 

tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrij-

gesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn; 

Koninklijk besluit van 4 mei 2015 betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, 

het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel bren-

gen van sommige afgeleide producten. 

2. Toepassingsgebied 
Deze fiche is van toepassing op het hanteren van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters die 

gedefinieerd zijn als dierlijke bijproducten en afgeleide producten bestemd voor de volgende gebruiks-

doeleinden:  

• onderzoek in het kader van diagnostische activiteiten; 

• analyse ter bevordering van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in het kader 

van educatieve of onderzoeksactiviteiten. 

We willen er op wijzen dat elk later gebruik van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters voor 

andere doeleinden dat de hierboven beschreven, verboden is. Producten van dierlijke oorsprong resul-

terend uit het onderzoek mogen dus niet in de handel worden gebracht. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een voor onderzoek bestemd monster en een voor diagnose 

bestemd monster. Handelsmonsters daarentegen, gedefinieerd in bijlage I, punt 39, van verordening 

(EU) nr. 142/2011, zijn onderworpen aan specifieke regels die niet in dit document worden beschreven. 

3. Dierlijke bijproducten 
Alle monsters van materiaal van dierlijke oorsprong worden beschouwd als dierlijke bijproducten aange-

zien ze niet bestemd zijn om levensmiddelen te worden.  

Dierlijke bijproducten worden ingedeeld in 3 categorieën, gedefinieerd in de artikelen 8 tot 10 van ver-

ordening (EG) nr. 1069/2009. Het bepalen van de categorie van een laboratoriummonster is echter al-

leen nodig indien het monster niet wordt verwijderd, gearchiveerd of teruggestuurd naar het land van 

herkomst na de test. 
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De categorie van een monster van dierlijke oorsprong is alleen belangrijk indien een later gebruik wordt 

beoogd. In dat geval is een sterilisatie onder druk vereist (zie punt 10.3 hieronder). In alle gevallen is de 

categorie deze van het materiaal dat het meeste risico’s inhoudt (wanneer bijproducten van twee ver-

schillende categorieën vermengd worden, wordt de categorie met het hoogste risiconiveau toegekend 

aan het mengsel). Er dient te worden opgemerkt dat de verwerking geen invloed heeft op de categorie 

van het onder druk gesteriliseerde materiaal.  

De laboratoria waar de testen worden uitgevoerd moeten ook instaan voor het beheer van de kadavers, 

delen van kadavers en het materiaal afkomstig van de dieren die zij gebruiken of houden. Deze dierlijke 

bijproducten mogen een andere bestemming hebben dan de verwijdering, maar een registratie of een 

specifieke erkenning is vereist.  

Categorie 1 
Categorie 1 omvat de bijproducten die het meeste risico’s inhouden. Wordt beschouwd als categorie 1-

materiaal, het materiaal van dierlijke oorsprong beschreven in artikel 8 van verordening (EG) nr. 

1069/2009 met name de kadavers of delen van kadavers: 

• die gespecificeerd risicomateriaal bevatten (runderen, schapen en geiten);  

• van gezelschapsdieren zoals honden en katten;  

• van dierentuindieren zoals primaten; 

• van dode dieren of dieren geëuthanaseerd in het kader van proeven, behalve indien de Commis-

sie Dierlijke Bijproducten (CoABP) toestemming heeft verleend voor een andere bestemming 

dan vernietiging; 

• van wilde dieren waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn door een op mens en dier over-

draagbare ziekte.  

De voor onderzoek of diagnose bestemde monsters waaraan een reagens werd toegevoegd worden be-

schouwd als materiaal van dierlijke oorsprong vermengd met stoffen als bedoeld in artikel 8, d). 

Categorie 2 
De dierlijke bijproducten en afgeleide producten bedoeld in artikel 9 van de verordening (EG) nr. 

1069/2009 en inzonderheid: 

• alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet ingedeeld zijn in categorie 1 of 3; 

• hele kadavers of delen van dieren die niet voor menselijke consumptie zijn geslacht of gedood, 

met uitzondering van de dieren die  expliciet ingedeeld zijn in categorie 1 of 3; 

• kadavers van fokdieren waarop een autopsie werd uitgevoerd in een laboratorium, behalve 

wanneer ze ingedeeld zijn in categorie 1; 

• de mengsels van categorie 2 en 3. 

Categorie 3 
De dierlijke bijproducten en afgeleide producten bedoeld in artikel 10 van verordening (EG) nr. 

1069/2009 en inzonderheid: 

• bloed en producten van dierlijke oorsprong afkomstig van dieren in goede gezondheid; 

• bloed van een konijn of een knaagdier dat gebruikt wordt voor de productie van antistoffen mag 
worden beschouwd als categorie 3-materiaal (zie artikel 10, m); 
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• karkassen van dieren gebruikt om voederadditieven te testen overeenkomstig verordening (EG) 
nr. 1831/2003 waarvoor de FOD VVVL een goedkeuring heeft verleend om te worden geslacht 
voor menselijke consumptie; 

• kadavers van konijnen of knaagdieren die niet voor experimentele doeleinden werden gebruikt; 

• kadavers van konijnen of knaagdieren die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van 
antistoffen volgens een routinemethode, kunnen worden beschouwd als categorie 3-materiaal 
behalve wanneer ze stoffen bevatten als bedoeld in artikel 8, c) of d) (adjuvantia, antibiotica, 
letale stoffen, ...). 

N.B. :  
Kadavers van categorie 2 of 3 mogen (eventueel) gebruikt worden voor het voederen van vleesetende 
dieren in de dierentuinen en asielen. Een specifieke registratieaanvraag in toepassing van artikel 18 
moet worden ingediend bij de FOD VVVL. 

4. Registratie 
De laboratoria, onderzoekscentra en andere plaatsen waar onderzoek wordt gedaan of diagnoses wor-

den gesteld op monsters van materiaal van dierlijke oorsprong moeten geregistreerd zijn door de FOD 

VVVL. Echter: 

• de plaatsen waar voor onderzoek of diagnose bestemde monsters worden geproduceerd moe-

ten niet specifiek voor onderzoek geregistreerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om fokkerijen, slacht-

huizen of andere exploitanten uit de levensmiddelensector of de diervoedersector die monsters 

verzenden naar laboratoria; 

• de dierenartsen die in het kader van hun beroep monsters verzenden moeten niet geregistreerd 

zijn voor deze activiteit. 

Het vervoer wordt beschouwd als een impliciete activiteit van de geregistreerde laboratoria en andere 

inrichtingen die monsters hanteren. De bedrijven die enkel instaan voor het transport van deze dierlijke 

bijproducten moeten daarentegen wel geregistreerd zijn en opgenomen zijn in lijst XIII « andere geregi-

streerde exploitanten » van minstens één Lidstaat (http://www.afsca.be/dierlijkebijproducten/erkende-

operatoren/).  

5. Vervoer 
De algemene regels die van toepassing zijn op het vervoer van dierlijke bijproducten zijn beschreven in 

bijlage VIII, hoofdstuk I, van verordening (EU) nr. 142/2011. Voor het vervoer moeten alle nodige maat-

regelen worden getroffen om de verspreiding van op mens of dier overdraagbare ziektes te voorkomen. 

Wat betekent dat het vervoer van gevaarlijke voor onderzoek en diagnose bestemde monsters dient te 

gebeuren aan gepaste temperatuur en zo nodig conform: 

• de reglementering inzake het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen (DGR) van de International Air 

Transport Association (IATA); 

• het Europees akkoord inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) of;  

• elke andere reglementering die van toepassing is op het vervoer waarvoor dergelijke maatrege-

len gelden. 

De uitwisseling van ziekteverwekkers is verboden behalve tussen de referentielaboratoria. Het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kan echter een afwijking verlenen onder bepaalde 

voorwaarden.  

http://www.afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
http://www.afsca.be/dierlijkebijproducten/erkendeoperatoren/
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5.1. Verpakking 
Zonder afbreuk te doen aan andere meer bindende regels (zie vervoer van gevaarlijke stoffen hierbo-

ven), moeten de monsters vervoerd worden in nieuwe en verzegelde verpakkingen of in lekvrije contai-

ners. De verpakkingen moeten worden verwijderd via een erkende afvalinzamelaar. Herbruikbare con-

tainers mogen worden gebruikt voor het vervoer van monsters, op voorwaarde dat ze na elk gebruik 

worden gereinigd en ontsmet om besmettingen te voorkomen. 

5.2. Etikettering 
De zendingen van monsters van dierlijke bijproducten en afgeleide producten moeten identificeerbaar 

zijn vanaf de plaats van herkomst tot aan de plaats van aankomst en dit gedurende het ganse traject.  

Het etiket moet voorzien zijn van de vermelding « Voor onderzoek en diagnose ». 

5.3. Handelsdocument 
De zendingen van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters moeten vergezeld gaan van een han-

delsdocument waarin het volgende wordt vermeld: 

a) de omschrijving van het materiaal en de diersoort van oorsprong; 

b) de categorie waartoe het materiaal behoort; 

c) de hoeveelheid materiaal; 

d) de plaats van herkomst en de plaats van verzending van het materiaal; 

e) de naam en het adres van de afzender; 

f) de naam en het adres van de geadresseerde en/of de gebruiker. 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Europees model in bijlage VIII, hoofdstuk III van de veror-

dening (EU) nr. 142/2011. 

5.4. Gezondheidscertificaat 
Er wordt geen gezondheidscertificaat geëist voor het gebruik van voor diagnose of onderzoek bestemde 

monsters.  

6. Intracommunautair vervoer 
Voor onderzoek en diagnose bestemde monsters die verpakt, geëtiketteerd en vergezeld zijn van het 

handelsdocument, mogen worden verzonden naar geregistreerde laboratoria in andere Lidstaten zon-

der voorafgaande kennisgeving en zonder gebruikmaking van het systeem TRACES.  

7. Invoer, uitvoer en doorvoer 
De invoer van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters dient te gebeuren via een grensinspec-

tiepost en met de voorafgaande machtiging van het FAVV.  

Deze machtiging moet worden aangevraagd door middel van het ad hoc-formulier dat beschikbaar is op 

de website van het FAVV: 

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoer-

monstersonderzoekendiagnose_NL_ext1.pdf  

De monsters moeten steeds rechtstreeks vanaf een grensinspectiepost worden verzonden naar het la-

boratorium. Het FAVV kan bijkomende voorwaarden opleggen in antwoord op de vraag, zoals vermeld 

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_NL_ext1.pdf
http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_NL_ext1.pdf
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in de omzendbrief/instructie van het FAVV van 22 april 2011 « Veterinaire controle bij invoer uit derde 

landen van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters van dierlijke oorsprong »: 

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoer-

monstersonderzoekendiagnose_NL.pdf.  

Wanneer monsters worden ingevoerd via een grensinspectiepost van een andere Lidstaat, moet het DG 

Dier, Plant en Voeding worden op de hoogte gebracht van de aankomst van de monsters via deze 

grensinspectiepost via het systeem TRACES in overeenstemming met artikel 27, 2., van verordening (EU) 

nr. 142/2011. 

8. Hantering 
De gebruikers moeten alle nodige maatregelen treffen om de verspreiding van op mens of dier over-

draagbare ziektes te voorkomen. Ze moeten zich houden aan: 

• de goede laboratoriumpraktijken; 

• de wettelijke bepalingen en de normen inzake de bescherming van de werknemers. 

9. In de handel brengen 
Voor onderzoek of diagnose bestemde monsters mogen in geen geval in de handel worden gebracht.  

Ze mogen evenwel worden verzonden naar andere laboratoria voor verder onderzoek in het kader van:  

• diagnostische activiteiten; 

• analyses ter bevordering van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang; 

• educatieve activiteiten; 

• onderzoeksactiviteiten.  

Indien het de bedoeling is om afgeleide producten uit onderzoek in de handel te brengen, met name la-

boratoriumreagentia of diagnosekits, zijn het de voorwaarden betreffende de vervaardiging van afge-

leide producten bestemd voor gebruik buiten de voedselketen uit de artikelen 33 of 36 van verordening 

(EG) nr. 1069/2009 die van toepassing zijn.  

10. Verwijdering van voor onderzoek en diagnose bestemde monsters 
Artikel 11 van verordening (EU) nr. 142/2011 voorziet in 3 mogelijkheden voor het verwijderen van voor 

onderzoek en diagnose bestemde monsters die dierlijke bijproducten bevatten (zie bijlage VI, Hoofdstuk 

I, Afdeling I, punt 4.): 

• als afval door verbranding of meeverbranding; 

• autoclavering gevolgd door de verwijdering als afval van bepaalde monsters; 

• sterilisatie onder druk gevolgd door verwijdering of gebruik. 

10.1. Verbranding of meeverbranding 

Via een erkend inzamelaar van dierlijke bijproducten 
Het laboratorium dient niet te beschikken over een verwerkingserkenning, conform artikel 24 van veror-

dening (EG) nr. 1069/2009, indien de dierlijke bijproducten worden ingezameld door een inzamelaar die 

erkend is voor het verwijderen van dierlijke bijproducten conform verordening (EG) nr. 1069/2009. 

http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_NL.pdf
http://www.favv.be/plantaardigeproductie/omzendbrieven/_documents/2011-04-22_instructieinvoermonstersonderzoekendiagnose_NL.pdf


6 
 

Een laboratorium dat, in het kader van de goede laboratoriumpraktijken of om te voldoen aan de vereis-

ten van andere wetgevingen, de dierlijke bijproducten steriliseert door autoclavering of hydrolyse voor 

ze worden ingezameld om te worden verwijderd volgens de bepalingen van verordening (EG) nr. 

1069/2009 moet niet erkend zijn voor de verwerking van dierlijke bijproducten. Deze tussenhandeling 

wordt niet beschouwd als een verwerking in de zin van de wetgeving dierlijke bijproducten. 

Verbranding door de exploitant 
Het laboratorium dat de dierlijke bijproducten wenst te verbranden in zijn eigen verbrandingsinstallatie, 

moet erkend/gemachtigd zijn conform de regionale wetgeving. 

10.2. Verwijdering als afval van bepaalde monsters 
Dierlijke bijproducten die deel uitmaken van celculturen, laboratoriumsets of laboratoriummonsters1 

kunnen onderworpen worden aan een behandeling « onder voorwaarden die op zijn minst gelijkwaardig 

zijn aan de gevalideerde methode voor stoomautoclaven» (zie bijlage VI, hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 4 

b) van verordening (EU) nr. 142/2011) en vervolgens verwijderd worden als afval of afvalwater, conform 

de gewestelijke wetgeving inzake afval, met name: 

In het Vlaams Gewest: 

- het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 

afvalstoffen; 

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams Regle-

ment betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

- de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; 

- het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betref-

fende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg; 

- het besluit van 19 september 1991 van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

houdende regeling van de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. 

In het Waals Gewest: 

- het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen; 

- het besluit van 30 juni 1994 van de Waalse Regering betreffende het afval van ziekenhuis- en 

gezondheidszorgactiviteiten; 

- het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afval-

stoffen. 

Voorbeeld: voedingsbodems die dierlijke bijproducten bevatten die werden gebruikt voor het opsporen 

van bacteriën, mogen worden gesteriliseerd in een autoclaaf en verwijderd conform de afvalstoffenwet-

geving. 

10.3. Sterilisatie onder druk 
Deze verwerkingsmethode moet worden toegepast indien een later gebruik van het materiaal overwo-

gen wordt. Deze methode is voorzien in bijlage VI, hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 4 c) van verordening 

                                                           
1 Dierlijke bijproducten of afgeleide producten als bedoeld in artikel 8 onder a) iv), en c) en d), artikel 9 en artikel 
10 van verordening (EG) nr. 1069/2009 
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(EU) nr. 142/2011. De exploitant die de verwerking uitvoert moet erkend zijn in het kader van verorde-

ning (EG) nr. 1069/2009 door de gewestelijke overheid. 

Categorie 1-materiaal 
Aangezien dit materiaal in België niet mag begraven worden in stortplaatsen, moet alle categorie 1-ma-

teriaal worden verwijderd door verbranding of meeverbranding (zie hoger), waarbij voorafgaande ver-

werking niet vereist is. Indien een later gebruik wordt overwogen in toepassing van artikel 12.f) van ver-

ordening (EG) nr. 1069/2009, is sterilisatie onder druk vereist. 

Materiaal van categorie 2 of 3 
Voor materiaal van categorie 2 en 3, gebruikt in het kader van proeven of diagnoses, kan door de Com-

missie Dierlijke Bijproducten (CoABP) toestemming worden verleend voor een van de gebruiksdoelein-

den zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van verordening (EG) nr. 1069/2009. Voorafgaande sterilisa-

tie onder druk is vereist. Vergunningsaanvragen voor een andere bestemming dan de vernietiging van 

de dierlijke bijproducten, gebruikt voor experimentele doelstellingen, moeten worden gericht aan het 

FAVV ter attentie van de voorzitter van de CoABP. 

10.4. Hydrolyse 
Alkalische hydrolyse of hydrolyse bij verhoogde temperatuur en druk bedoeld onder A en B van afdeling 

II Hoofdstuk IV van bijlage IV van verordening (EU) nr. 142/2011 zijn alternatieve verwerkingsmethodes 

voor sterilisatie onder druk. De exploitant die de verwerking uitvoert moet erkend zijn in het kader van 

verordening (EG) nr. 1069/2009 door de gewestelijke overheid. 

11. Register / Traceerbaarheid 
Gebruikers die voor onderzoek en diagnose bestemde monsters hanteren moeten een register van de 

zendingen van die monsters bijhouden. Het laboratorium bewaart een kopie van de handelsdocumen-

ten van de ontvangen monsters, gerangschikt per datum of per volgnummer, eventueel onder elektroni-

sche vorm, het zogenaamde inkomend register. Het bewaart ook de kopieën van de handelsdocumen-

ten betreffende de zendingen van monsters van dierlijke bijproducten en de documenten waaruit de 

verwijdering van de monsters en van elk afgeleid product blijkt, zoals de contracten en documenten be-

zorgd door de erkende verwijderingsoperatoren. 

Wanneer een laboboek wordt gebruikt als register, moet de overheid volledige toegang hebben tot de 

gegevens (vertrouwelijkheid). 


