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De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
Handelende in overeenstemming met
de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2, zevende lid, van de
Destructiewet,

Besluit:

Artikel I
Aan artikel 2, eerste lid, van de
Regeling aanwijzing gespecificeerd
hoog-risico-materiaal 20001, worden,
onder vervanging van de punt aan
het slot van onderdeel q door een
puntkomma, twee onderdelen toege-
voegd, luidende:
r. vlees, gehakt, vleesbereidingen of
vleesproducten afkomstig van runde-
ren die in het Verenigd Koninkrijk
zijn geslacht en vóór 28 maart 1996
binnen Nederlands grondgebied zijn
gebracht;
s. overige dierlijke producten als
bedoeld in artikel 11.2, onderdeel f, l,
onderscheidenlijk m, van de Regeling
keuring en handel dierlijke produkten
afkomstig van runderen die in het
Verenigd Koninkrijk zijn geslacht en
in de periode tussen 23 en 28 maart
1996 binnen Nederlands grondgebied
zijn gebracht.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

Toelichting

Beschikking nr. 2001/25/EG van de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 27 december
2000, houdende een verbod op het
gebruik van bepaalde dierlijke bijpro-
ducten in diervoeders (PbEG L 6) is
genomen in het licht van recente ont-
wikkelingen van de BSE-situatie in de
Gemeenschap. Voor de productie van
diervoeder is het niet langer gewenst
dat hoog-risico-materiaal wordt
gebruikt, dat vanwege de aard van
het materiaal kan zijn verontreinigd
met voor de gezondheid van mens en
dier schadelijke residuen. Deze
beschikking is inmiddels geïmplemen-
teerd, maar weert slechts een deel van
het hoog-risico-materiaal uit diervoe-
ders. Derhalve heb ik, om de maatre-
gel zo effectief mogelijk te laten zijn,
besloten om hier te lande alle andere
hoog-risico-materialen te weren uit
diervoeders door alle overige materia-
len die behoren tot de categorie hoog-
risico-materiaal aan te wijzen als
gespecificeerd hoog-risico-materiaal
(SRM). Deze aanwijzing is conform
het beleidsbesluit Diervoeders dat op
16 juni 2000 aan de Tweede Kamer is
aangeboden (kamerstukken II, 1999-
2000, 26 991, nr. 22) en conform het
voorstel van de Commissie van de

Europese Gemeenschappen COM
(2000) 574 def. voor een verordening
van het Europees Parlement en van
de Raad tot vaststelling van de
gezondheidsvoorschriften inzake niet
voor menselijke consumptie bestemde
dierlijk bijproducten. Alleen materiaal
van dieren die geschikt zijn verklaard
voor menselijke consumptie, mag nog
voor de productie van diervoeder
worden gebruikt. De onderhavige
regeling wijst in de onderdelen r en s
dierlijk afval dat voorheen op basis
van artikel 2, tweede lid, van de wet,
werd aangemerkt als hoog-risico-
materiaal, aan als SRM. Het ontwerp
van de onderhavige regeling is op
12 februari 2001 met een beroep op
dringende reden gemeld aan de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen ter voldoening aan
de notificatieplicht van richtlijn 98/34
EEG betreffende een informatieproce-
dure op het gebied van normen en
technische voorschriften (PbEG
L 204), notificatienummer 2001/079.
De commissie heeft het beroep op
dringende reden op 15 maart 2001
aanvaard.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

1 Stcrt. 2000, 122, laatstelijk gewijzigd bij ministe-
riële regeling van 26 februari 2001 (Stcrt 43).
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