
Art. 8. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu

J. TAVERNIER

c

[C − 2002/22898]N. 2002 — 4006

24 OKTOBER 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning
en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere
inrichtingen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de
handel in vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet
van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel,
inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van
13 juli 1981 en 27 mei 1997, en tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de
erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen, inzonderheid op bijlage II, hoofdstuk IIter, inge-
voegd bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Raad voor veterinaire keuring, ingesteld
bij het Instituut voor veterinaire keuring, gegeven op 22 augustus 2002;

Gelet op het advies van het wetenschappelijk comité, ingesteld bij het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven
op 13 september 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de reglementering inzake de keuring van en de
handel in vrij wild in werking moet treden voor de opening van het
komende jachtseizoen en de zorg om de betrokken inrichtingen toe te
laten tijdig kennis te nemen van de nieuwe bepalingen en zich eraan
aan te passen;

Gelet op het advies nr. 34.218/3 van de Raad van State, gegeven op
8 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister bevoegd voor de Volksgezond-
heid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende
de erkenning en de inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en
andere inrichtingen, wordt de bijlage II, hoofdstuk IIter, ingevoegd bij
koninklijk besluit van 9 oktober 1998, aangevuld met een punt 11quater,
luidend als volgt :

« 11quater. In afwijking van punt 11ter, maar onverminderd het
bepaalde in hoofdstuk I van deze bijlage, dient een vrij-
wildverwerkingsinrichting met een geringe capaciteit die grenst aan
een detailhandelszaak, te beschikken over :

— een afzonderlijk lokaal voor het keuren en, voorzover deze
bewerkingen nog moeten worden uitgevoerd, voor het villen of
plukken en het ontweien;

— een afsluitbaar koellokaal of een afsluitbare koelvoorziening voor
het geı̈soleerd bewaren van gehele stukken vrij wild die tot nader
onderzoek in observatie zijn aangehouden.

De gehele stukken vrij wild afkomstig uit dergelijke inrichting mogen
uitsluitend worden aangewend voor de bevoorrading van de aangren-
zende detailhandelzaak van de exploitant en voor de rechtstreekse
verkoop aan de eindverbruiker. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l’Environnement est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement

J. TAVERNIER

[C − 2002/22898]F. 2002 — 4006

24 OCTOBRE 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
30 décembre 1992 relatif à l’agrément et aux conditions d’installa-
tion des abattoirs et d’autres établissements

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes,
notamment l’article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi des
13 juillet 1981 et 27 mai 1997, et alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l’agrément et aux
conditions d’installation des abattoirs et d’autres établissements, notam-
ment l’annexe II, chapitre IIter, inséré par l’arrêté royal du 9 octo-
bre 1998;

Vu l’avis du Conseil d’expertise vétérinaire, institué auprès de
l’Institut d’expertise vétérinaire, donné le 22 août 2002;

Vu l’avis du comité scientifique, institué auprès de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, donné le 13 septembre 2002;

Vu l’urgence, motivée par la circonstance que la réglementation
concernant l’expertise et le commerce des viandes de gibier sauvage
doit entrer en vigueur avant la prochaine ouverture de la chasse et le
souci de permettre aux établissements concernés de prendre connais-
sance en temps utile des nouvelles dispositions et de s’y adapter;

Vu l’avis n° 34.218/3 du Conseil d’Etat, donné le 8 octobre 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la santé publique dans ses
attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à
l’agrément et aux conditions d’installation des abattoirs et d’autres
établissements, le chapitre IIter de l’annexe II, inséré par l’arrêté royal
du 9 octobre 1998, est complété par un point 11quater, rédigé comme
suit :

« 11quater. Par dérogation au point 11ter, mais sans préjudice du
dispositif du chapitre I de la présente annexe, un établissement de
traitement du gibier sauvage de faible capacité, annexé à un commerce
de détail, doit disposer de :

— un local séparé pour l’expertise et, pour autant que ces opérations
doivent encore être effectuées, pour l’habillage ou pour la plumaison et
l’éviscération;

— un local ou un dispositif frigorifique fermant à clé pour
l’entreposage isolé des pièces entières de gibier sauvage mises en
observation en vue d’un complément d’examen.

Les pièces entières de gibier sauvage provenant d’un tel établisse-
ment doivent être exclusivement destinées à l’approvisionnement du
commerce de détail de l’exploitant y annexé et à la vente directe au
consommateur final. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
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Art. 3. Onze Minister bevoegd voor de volksgezondheid is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 oktober 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

J. TAVERNIER

c

[C − 2002/22899]N. 2002 — 4007
28 OKTOBER 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 28 december 1994 tot vaststelling van het
model van het keurmerk en de wijze van merken van vlees van vrij
wild

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu,

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de
handel in vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet
van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel,
inzonderheid op artikel 4, §3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de
keuring van en de handel in vlees van vrij wild, inzonderheid op
artikel 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 1994 tot vaststelling
van het model van het keurmerk en de wijze van merken van vlees van
vrij wild, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Raad voor veterinaire keuring, gegeven
op 22 augustus 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat zonder uitstel de modellen van keurmerken voor
vlees van vrij wild, afkomstig uit een vrij-wildverwerkingsinrichting
met een geringe capaciteit die verbonden is aan een detailhandelszaak,
moeten worden vastgesteld teneinde een efficiënte controle te kunnen
verzekeren van dit vlees;

Gelet op het advies nr. 34.219/3 van de Raad van State, gegeven op
8 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 decem-
ber 1994 tot vaststelling van het model van het keurmerk en de wijze
van merken van vlees van vrij wild wordt een § 3 toegevoegd, luidend
als volgt :

« § 3. In een vrij-wildverwerkingsinrichting met een geringe capaci-
teit die grenst aan een detailhandelszaak, waarvan het vlees uitsluitend
mag worden aangewend voor de bevoorrading van de detailhandel
van de exploitant en tot de rechtstreekse verkoop aan de eindverbrui-
ker, dient het vlees van vrij wild dat na de keuring voor de menselijke
voeding geschikt werd bevonden, te worden gemerkt met het keur-
merk dat bestaat uit een rechthoek waarvan de lengte het dubbele
bedraagt van de breedte. De lengte dient als basis voor de verdeling in
twee vakken met daarin volgende gegevens :

1° centraal in het linkervak, ter grootte van een derde van de
rechthoek, de hoofdletter D;

2° centraal in het rechtervak, het toelatingsnummer van de vrij-
wildverwerkingsinrichting met een geringe capaciteit.

Ingeval dit keurmerk wordt gebruikt voor het rechtstreeks merken
van vlees van grof vrij wild dan moeten de zijden van de rechthoek
6 cm en 3 cm bedragen waarbij de letter D 2 cm hoog, 1,5 cm breed en
2 mm dik moet zijn, terwijl de andere tekens minstens 1 cm hoog
moeten zijn.

Ingeval dit keurmerk wordt gebruikt voor het rechtstreeks merken
van vlees van klein vrij wild dan moeten de zijden van de rechthoek 2
cm en 1 cm bedragen waarbij de letter D 0,4 cm hoog moet zijn, terwijl
de andere tekens minstens 0,2 cm hoog moeten zijn. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 oktober 2002.

J. TAVERNIER

Art. 3. Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement,

J. TAVERNIER

[C − 2002/22899]F. 2002 — 4007
28 OCTOBRE 2002. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministé-

riel du 28 décembre 1994 fixant le modèle de la marque de salubrité
et le mode de marquage des viandes de gibier sauvage

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé
publique et de l’Environnement,

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes,
notamment l’article 4, § 3, alinéa 1er;

Vu l’arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l’expertise et au
commerce des viandes de gibier sauvage, notamment l’article 15;

Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant le modèle de la
marque de salubrité et le mode de marquage des viandes de gibier
sauvage, notamment l’article 2;

Vu l’avis du Conseil d’expertise vétérinaire, donné le 22 août 2002;

Vu l’urgence motivée par la circonstance que les modèles de marque
de salubrité pour les viandes de gibier sauvage, provenant d’un
établissement de traitement du gibier sauvage de faible capacité,
annexé à un commerce de détail, doivent être fixés sans délai afin de
pouvoir assurer un contrôle efficace de ces viandes;

Vu l’avis n° 34.219/3 du Conseil d’Etat, donné le 8 octobre 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Arrête :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1994
fixant le modèle de la marque de salubrité et le mode de marquage des
viandes de gibier sauvage, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Dans un établissement de traitement du gibier sauvage de faible
capacité, annexé à un commerce de détail, dont la viande doit être
exclusivement destinée à l’approvisionnement du commerce de détail
de l’exploitant et à la vente directe au consommateur final, la viande de
gibier sauvage, reconnue propre à la consommation humaine après
l’expertise vétérinaire, doit être marquée d’une marque de salubrité en
forme de rectangle dont la longueur est le double de la largeur. La
longueur forme la base pour la division en deux cases dans lesquelles
figurent les indications suivantes :

1° au centre de la case gauche, représentant un tiers du rectangle, la
lettre capitale D;

2° au centre de la case droite, le numéro d’agrément de l’établisse-
ment de traitement du gibier sauvage de faible capacité.

Si cette marque de salubrité sert au marquage direct de la viande de
gros gibier sauvage, les côtés du rectangle doivent mesurer 6 cm et 3 cm
et la lettre D doit avoir 2 cm de hauteur, 1,5 cm de largeur et une
épaisseur des traits de 2 mm et, les autres caractères doivent avoir une
hauteur d’au moins 1 cm.

Si cette marque de salubrité sert au marquage direct de la viande de
petit gibier sauvage, les côtés du rectangle doivent mesurer 2 cm et 1 cm
et la lettre D doit avoir 0,4 cm de hauteur et, les autres caractères
doivent avoir une hauteur d’au moins 0,2 cm. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2002.

J. TAVERNIER

50590 BELGISCH STAATSBLAD — 07.11.2002 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


