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WETENSCHAPPELIJK COMITE  
VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 
VAN DE VOEDSELKETEN  
 
 

 
ADVIES 30-2010  

 
Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende 
reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het 
koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende 
maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke 
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 
2010/26)  
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 15 oktober 2010 
 

 
Samenvatting 
 
Het ontwerp koninklijk besluit heeft als doel de Belgische wetgeving aan te passen aan de 
veranderingen van de lijst van lidstaten die zijn gemachtigd om hun jaarlijkse programma voor 
toezicht op BSE te herzien. 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen over het ontwerp van koninklijk besluit. 
 

Summary 
Advice 30-2010 of the Scientific Committee of the FASFC on the project of 
royal decree amending the royal decree of 9 March 1953 concerning the trade 
of fresh meat and regulating the expertise of slaughtered animals within the 
country and the Royal Decree of 22 December 2005 laying down additional 
measures for the organization of official controls on products of animal origin 
intended for human consumption.  
  
This project of royal decree is intended to adapt the Belgian legislation to modifications on the 
list of member states authorized to revise their annual surveillance program for BSE.  
 
The Scientific Committee has, in the field of her competences, no comments on the project of 
royal decree.  
 

 

Sleutelwoorden 
Boviene spongiforme encephalopatie (BSE), Cyprus, programma voor toezicht op BSE 
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1. Referentietermen 
 
Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd een advies uit te brengen over een ontwerp 
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de 
handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte 
dieren en het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende 
maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie 
bestemde producten van dierlijke oorsprong. 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 15 oktober 2010,  
 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies: 

 
 
2. Advies 
 
Beschikking 2009/719/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot machtiging van 
bepaalde lidstaten om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien geeft een 
aantal lidstaten, waaronder België, de toelating om hun jaarlijks programma voor toezicht op 
boviene spongiforme encephalopatie (BSE) te herzien. Deze herziening heeft betrekking op 
de verhoging van de minimumleeftijd van geslachte runderen voor het verplicht onderwerpen 
aan de snelle BSE-test tot 48 maanden.  
 
De lijst van de lidstaten die hun jaarlijks programma voor toezicht op BSE mogen herzien, 
wordt aangepast in functie van de evolutie van de epidemiologische toestand inzake BSE in 
de verschillende lidstaten. Besluit 2010/66/EU van de Commissie van 5 februari 2010 tot 
wijziging van Beschikking 2009/719/EG heeft als doel Cyprus toe te voegen aan de lijst van 
de lidstaten die zijn gemachtigd om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te 
herzien.  
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de Belgische wetgeving aan te passen aan 
de Europese context door toevoeging van Cyprus aan de lijst van lidstaten die zijn 
gemachtigd om hun jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien. Het ontwerp van 
koninklijk besluit wijzigt ook bepaalde voorschriften betreffende de snelle test voor BSE.  
Bovendien heft het ontwerp van koninklijk besluit voorschriften op in verband met aanvullende 
laboratoriumonderzoeken opgenomen in artikel 21 ter en in bijlage III van het koninklijk besluit 
van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de 
keuring der hier te lande geslachte dieren. 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen over het ontwerp van koninklijk besluit. 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 

 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
 
 

Brussel, 22/10/2010 
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Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, L. De Zutter, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, 
K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, G. Maghuin-Rogister, L. Pussemier, C. 
Saegerman, B. Schiffers, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg, C. Van Peteghem. 

 

Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt het wetenschappelijk secretariaat en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld 
uit :  
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité  L. De Zutter (verslaggever) 
  
 

 
Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8;  
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 27 maart 2006. 
 

Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 

 


