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1. Doel 
 
Deze omzendbrief brengt het belang in herinnering van een correcte melding en registratie van 

gestorven runderen in SANITEL en bij Rendac. Een correcte melding van de sterfte van een rund is 

essentieel voor een optimale kwaliteit van de gegevens in de gegevensbank SANITEL.  

 
2. Toepassingsgebied 

 
Het correct melden van gestorven runderen in SANITEL en bij Rendac, de erkende ophaler van 

runderkadavers in België.  

 
3. Referenties 

 
3.1. Wetgeving 

 
Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 

17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de 

etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 

van de Raad. 

 

Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor 

runderen. 

 
4. Definities en afkortingen 

 
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  

 



5. Correcte melding van gestorven runderen 
 
Sinds 2010 registreert Rendac de oormerknummers van de opgehaalde en identificatieplichtige 

runderen in SANITEL. Net zoals de dubbele registratie bij de afvoer van levende runderen van een 

bedrijf, wordt bij de ophaling van een gestorven rund het oormerknummer tweemaal geregistreerd in 

SANITEL: eenmaal door de verantwoordelijke van het beslag van herkomst, eenmaal door Rendac. 

Dat laat het Agentschap toe om de kwaliteit van de gegevens in SANITEL voortdurend te controleren. 

 

Om een correcte en volledige overdracht van de oormerknummers door Rendac naar SANITEL 

mogelijk te maken, dient de veehouder bij het aanmelden van een runderkadaver in het 

kadavermeldingssysteem van Rendac het volledige oormerknummer van het gestorven rund in te 

geven. Uit een analyse van de identificatiegegevens die Rendac aan het FAVV overmaakte, is 

gebleken dat een aantal veehouders de oormerknummers niet of onvolledig ingeeft bij de melding van 

een gestorven rund aan Rendac. Dat verhoogt de kans op foutieve gegevens in SANITEL en 

veroorzaakt aanzienlijke, bijkomende administratieve lasten bij de veehouder en bij de verenigingen 

(DGZ en ARSIA).  

 

Daarom wordt in deze omzendbrief nogmaals de te volgen werkwijze bij sterfte van een rund onder de 

aandacht gebracht.  

 

Wanneer een rund sterft, dient de veehouder het volgende te doen: 

 

1. binnen 24 uur  na de sterfte een telefonische melding doen aan Rendac. Rendac haalt het 

rund op binnen de twee werkdagen volgend op de melding.  

a) Bij melding van een kadaver met oormerk aan Rendac wordt het VOLLEDIGE 

IDENTIFICATIENUMMER ingegeven in het telefonische kadavermeldingssysteem 

(dus niet alleen de laatste 4 cijfers).  

b) Indien tezelfdertijd meerdere runderkadavers worden aangemeld, dan wordt voor ELK 

RUNDERKADAVER MET OORMERK het volledige identificatienummer ingegeven.  

c) Indien na een eerdere melding van een gestorven rund dat Rendac nog niet heeft 

opgehaald, een tweede rund met oormerk sterft, dan wordt ELK BIJKOMEND 

RUNDERKADAVER eveneens via het telefonisch meldsysteem aan Rendac gemeld 

en wordt ook voor dit dier het volledige identificatienummer ingegeven.  

 

2. het vertrek van het dode rund wordt aan SANITEL gemeld, via de vereniging:  

a) Bij DGZ, hetzij: 

i. door inzenden van het identificatiedocument met op de achterzijde groot 

geschreven: de vermelding “ DOOD ” tussen twee evenwijdige lijnen.  

ii. via Veeportaal, 

iii. via het telefonisch meldingssysteem VRS. 

 

b) Bij ARSIA, hetzij:  

i. door inzenden van het identificatiedocument met op de achterzijde groot 

geschreven:  de vermelding “DOOD” tussen twee evenwijdige lijnen, 

ii. via CERISE. 

 



Voor de melding aan SANITEL is de vertrekdatum = de sterftedatum (niet de ophaaldatum). 

In elk geval moet STEEDS het paspoort binnen de 7 dagen na sterfte van het rund worden 

overgemaakt aan de vereniging.  

 

Niet correcte of tegenstrijdige registratie van gestorven runderen bij SANITEL en bij RENDAC kunnen 

aanleiding geven tot: 

- tegenstrijdigheden in SANITEL; 

- risico’s op fouten in het bedrijfsregister van de veehouder; 

- bijkomende administratieve lasten bij de veehouder (corrigeren van fouten die later ontdekt 

worden) en de verenigingen; 

- problemen door verwisseling van runderen; 

- verwarring en discussie tijdens controles. 

 

Een correcte melding, zoals beschreven in deze omzendbrief, is dus in ieders belang en komt de 

correcte traceerbaarheid enkel ten goede. 

 

 

 
6. Bijlagen 

 
/ 
 

7. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 

Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 

   

 


