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Advies 05-2005 - Ontwerp van een koninklijk besluit houdende vaststelling van 
veterinairrechterlijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en 
het binnenbrengen van voor menselijke consumptie  bestemde producten van dierlijke 

oorsprong (dossier Sci Com 2005/05) 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen geeft het volgende advies :  
 
Het Wetenschappelijk Comité benadrukt het belang van dit ontwerp van een koninklijk besluit 
dat rekening houdt met de richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 
houdende vaststelling van veterinairrechterlijke voorschriften voor de productie, de 
verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie  bestemde 
producten van dierlijke oorsprong. 
 
Het ontwerp van een koninklijk besluit dat is voorgelegd, beschrijft het geheel aan veterinair-
rechterlijke voorschriften voor alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie 
van producten van dierlijke oorsprong en producten die hiervan zijn afgeleid en die bestemd 
zijn voor menselijke consumptie binnen de Europese Gemeenschap en afkomstig van derde 
landen. Het beschrijft de doelstelling, het toepassingsgebied en de nuttige definities.  Het 
verduidelijkt de veterinairrechterlijke voorschriften, die van toepassing zijn op de volledige 
voedselketen, van producten van dierlijke oorsprong zowel voor wat betreft de 
intracommunautaire handel als de import afkomstig van derde laden, de overgangs-
bepalingen, de verbodsbepalingen, de strafbepalingen en de slotbepalingen.  Het ontwerp 
van een koninklijk besluit wordt vervolledigd met twee bijlagen: i) een bijlage waarin een lijst 
is hernomen met de ziekten  met betrekking tot de handel in dierlijke producten voor dewelke 
bestrijdingsmaatregelen werden ingesteld op grond van communautaire wetgeving en ii) een 
een bijlage met barema�s van behandelingen van melk en vlees, ter wegneming van 
specifieke risico�s voor de dierengezondheid.  
 
Het Wetenschappelijk Comité keurt de inhoud van het koninklijk besluit goed.  De volgende 
opmerkingen worden echter gegeven :  

• De twee taalversies van de bijlage II, moeten vervolledigd worden met een legende 
die steunt op de inhoud van de legende van de bijlage III van de richtlijn 
2002/99/EG (te verklaren tekens : *, **, +, -) ; 

• In de Franstalige versie van de bijlage II van het ontwerp van een koninklijk besluit, 
komt het punt f) twee keer voor ; 

•  In de Franstalige versie van de bijlage II van het ontwerp van een koninklijk besluit, 
werd het punt g) weggelaten.  Voor dit punt, moet er verduidelijkt worden welk 
Wetenschappelijk Comité het betreft ; 

• In de twee taalversies van de bijlage II van het ontwerp van een koninklijk besluit 
werden de punten betreffende de melk en de melkproducten zoals gedefinieerd in de 
bijlage III van de richtlijn 2002/99/EG niet omgezet terwijl de titel dit wel vermeldt; 
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• In de Nederlandstalige versie van de bijlage II, werd een deel van de tekst van het 
punt g) verwijderd.  De volgende woorden moeten toegevoegd worden « fermentatie 
en rijping gedurende tenminste 190 dagen voor hammen en 140 dagen voor 
lendenstukken ». 

 
Bovendien beveelt het Wetenschappelijk Comité de systematische ter beschikking stelling 
aan van een concordantietabel tussen, enerzijds, de artikels van alle om te zetten Europese 
richtlijnen en, anderzijds, de artikels van of ontwerpen van koninklijke besluiten die het 
resultaat zijn van de omzetting.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


