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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 

VAN DE VOEDSELKETEN  

19 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 

maart 2007 ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen 

overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapenrassen  

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid op artikel 8, eerste lid, 1; 

Gelet op het koninklijk besluit van 6 maart 2007 ter organisatie van fokprogramma's ter 

verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij 

schapenrassen; 

Overwegende verordening (EG) Nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 

mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing 

van overdraagbare spongiforme encefalopathieën, inzonderheid artikel 6bis, ingevoegd bij 

verordening (EG) Nr. 1923/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 

2006, en bijlage VII, vervangen bij verordening (EG) Nr. 727/2007 van de Commissie van 26 

juni 2007; 

Gelet op het advies 06-2007 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 9 maart 2007; 

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 26 september 

2007; 

Gelet op advies 43.544/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2007, met 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 ter organisatie van 

fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme 

encefalopathieën bij schapenrassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1° § 1 wordt vervangen als volgt :  

« § 1. Elke verantwoordelijke kan deelnemen aan het door het Agentschap ingevoerd 

fokprogramma om te selecteren op resistentie tegen OSE bij schapen. »; 

2° in § 2 vervallen de woorden « en de andere verantwoordelijken die vrijwillig wensen deel 

te nemen aan het fokprogramma bedoeld in § 1, ». 

Art. 2. Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

Gegeven te Brussel, 19 november 2007. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

 

D. DONFUT    

 


