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

 
ADVIES 34-2010  

 
Betreft :  Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden 
betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen (dossier 
Sci Com 2010/27)  
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 15 oktober 2010 
 
 
Samenvatting 
Het ontwerp koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 tot 
vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in 
pluimveeslachthuizen op te heffen en te vervangen.  
De wijzigingen betreffen de organisatie van de keuring in pluimveeslachthuizen en 
hebben betrekking op het risicobeheer in de voedselketen. Het Wetenschappelijk 
Comité gaat akkoord met de in het ontwerp van koninklijk besluit voorgestelde 
wijzigingen, die van aard zijn om het risico in de voedselketen te verkleinen. 
 

Summary 
  
Advice 34-2010 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of royal 
decree in regard to the conditions for slaughterhouse personnel assisted 
inspection in poultry slaughterhouses. 
The project of royal decree is aimed at withdrawing and replacing the royal decree of 
6th October 2006 setting the conditions for the slaughterhouse personnel assisted 
inspection in poultry slaughterhouses. 
The modifications concern the organization of the expertise in poultry 
slaughterhouses and refer to the risk management in the food chain. 
The Scientific Committee agrees with the proposed modifications in the project of 
royal decree, which are likely to decrease the risk in the food chain. 
 
Sleutelwoorden 
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1. Referentietermen 
 
Het ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de 
bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen dat voor advies aan het 
Wetenschappelijk Comité wordt voorgelegd, beoogt het koninklijk besluit van 6 
oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de 
bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen op te heffen en te vervangen.  
 
Het koninklijk besluit van 6 oktober 2006 werd opgesteld in aansluiting op de 
aanbevelingen van het advies 38-2005 van het Wetenschappelijk Comité.  
 
De aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het koninklijk besluit van 6 oktober 
2006 dat het ontwerp vervangt betreffen de organisatie van de keuring in 
pluimveeslachthuizen. Zij hangen samen met het risicobeheer in de voedselketen en 
bijgevolg is een advies van het Wetenschappelijk Comité vereist, conform artikel 8, 
alinea 3 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.  

 
Overwegende de elektronische raadpleging van de leden van de werkgroep, de 
besprekingen tijdens de plenaire zitting van 15 oktober 2010 en de elektronische 
raadpleging van het Wetenschappelijk Comité,   
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
 
2. Advies 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de in het ontwerp koninklijk besluit 
voorgestelde wijzigingen met betrekking tot beheersmaatregelen, aangezien deze 
van aard zijn het risico in de voedselketen te verkleinen.   

Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat verschillende aanbevelingen die werden 
geformuleerd in advies 38-2005 niet in aanmerking werden genomen in het koninklijk 
besluit van 6 oktober 2006 en a fortiori niet meer voorkomen in het voor advies 
voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit. Het Wetenschappelijk Comité herhaalt de 
aanbevelingen als volgt: 

- met betrekking tot de officiële dierenartsen : 

o de definitie van officiële dierenarts hernemen van de Verordening (EG) nr. 
854/2004. De definitie zou zodanig moeten opgesteld zijn dat de officiële 
dierenarts een dierenarts met opdracht mag zijn; 

o de taken van de officiële dierenarts in het kader van de bedrijfsgeassisteerde 
keuring nauwkeuriger weergeven, of verwijzen naar een artikel in de 
wetgeving dat deze taken beschrijft. Deze taken betreffen namelijk de 
uitvoering van de ante-mortem keuring, de beslissing van het aantal 
noodzakelijke bedrijfsassistenten, de uitvoering van de post-mortem keuring 
van de eerste 1000 stuks pluimvee, de uitvoering van de keuring van 300 
stuks pluimvee per uur, enz.; 

o preciseren dat het sorteren van de karkassen door de bedrijfsassistent 
uitsluitend kan plaatsvinden in aanwezigheid van minstens één officiële 
dierenarts per slachtlijn; 

- met betrekking tot de bedrijfsassistenten :  
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o specificeren dat de assistenten die de karkassen sorteren niet afhankelijk 
mogen zijn van het personeel dat instaat voor de productie ; 

o verduidelijken dat de bedrijfsassistenten in voldoende aantal moeten 
aanwezig zijn, en dit gedurende de volledige duur van de slachting en de 
keuring;  

- met betrekking tot de opleiding :  

o specificeren dat de inhoud van de opleiding alsook het examen, zowel wat 
theorie als praktijk betreft, over gans België geharmoniseerd moet zijn om 
verschillen tussen de slachthuizen te vermijden;  
 

o met de bedoeling de kwaliteit om de expertise te verhogen, de inhoud van de 
opleiding invullen en verduidelijken, namelijk door het introduceren van noties 
van de principes van HACCP en GHP, van een basiskennis over 
microbiologie, anatomie, fysiologie en pathologie van pluimvee, het 
toevoegen van het zenuwstelsel als stelsel dat geïdentificeerd moet kunnen 
worden, enz.; 

o nadruk leggen op de periodiciteit van de evaluatie van de kennis en de 
competenties van de bedrijfsassistenten.  

 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
 
Brussel, 28/10/2010 
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Referenties 
 
Advies 38-2005 van het Wetenschappelijk Comité. Ontwerp van koninklijk besluit tot 
vaststelling van de voorwaarden betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in 
pluimveeslachthuizen. URL: http://www.favv-afsca.fgov.be/home/com-
sci/doc/avis05/ADVIES_38-2005_NL_DOSSIER_2005-23.pdf 
 
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 vn de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld 
uit:  
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité L. De Zutter (veslaggever), K. Dierick  

 
Externe experten / 
 
 
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. 
 


