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

 
SNELADVIES 03-2011  

 
Betreft :  Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van 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 – Herziening van het BSE-
bewakingsprogramma (dossier Sci Com 2011/12)  
 
 
Sneladvies goedgekeurd op de plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 
18 maart 2011 
 
 
Samenvatting 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om te beoordelen of een herziening van 
het BSE-bewakingsprogramma, namelijk een verhoging van de leeftijdsgrens tot 72 maand 
voor de verplichte tests voor de detectie van BSE voor met het oog op menselijke consumptie 
geslachte gezonde runderen, in voldoende mate de bescherming van de volksgezondheid en 
de dierengezondheid garandeert. De leeftijdsgrens voor verplichte tests voor genoodslachte 
runderen blijft behouden op 48 maand. 
 
Aangezien de bescherming van de volksgezondheid vooral wordt verzekerd door het 
verwijderen van het gespecificeerde risicomateriaal (GRM) bij het slachten en dat de 
bescherming van de dierengezondheid vooral wordt verzekerd door het in stand houden van 
het verbod op gebruik van vlees- en beendermeel in voeder voor herkauwers (Feed Ban), 
benadrukt het Wetenschappelijk Comité vooral  het doorslaggevende belang van het behoud 
van deze twee maatregelen.  
 
De resultaten van de kwantitatieve risicoanalyse, die werd uitgevoerd met de recentste 
Belgische gegevens, geven aan dat het aantal niet gedetecteerde BSE gevallen (d.w.z. het 
aantal besmette runderen die in de voedselketen terecht zouden komen) in 2011 gelijk is aan 
0,33 gevallen per jaar, of minder dan 1 geval per jaar, als de leeftijdsgrens op 48 maand ligt 
voor gezonde runderen en voor genoodslachte runderen (huidig scenario), en dat het aantal 
niet gedetecteerde BSE gevallen gelijk is aan 0,364 gevallen per jaar, of eveneens minder 
dan 1 geval per jaar, als de leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 72 maand voor gezonde 
runderen en op 48 maand behouden blijft voor genoodslachte runderen (toekomstig 
scenario). Er bestaat dus geen significant verschil tussen de risiconiveaus van het huidige 
bewakingsprogramma en het voorstel voor herziening van het bewakingsprogramma.    
 
In conclusie keurt het Wetenschappelijk Comité  het ontwerp koninklijk besluit goed dat voor 
advies is voorgelegd.  
 
Summary 
  
Advice 03-2011 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of Royal 
decree modifying the Royal decree of 22th of December, 2005 fixing 
complementary measures about the organization of the official controls 
concerning animal products aimed at human consumption – Revision of the 
BSE monitoring programme.   
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The Scientific Committee is asked to evaluate if a revision of the BSE monitoring programme, 
i.e. raising the age limit at 72 months for the mandatory testing for the detection of BSE in 
healthy cattle slaughtered for human consumption, will sufficiently ensure the protection of 
public and animal health.  The limit age for mandatory testing of emergency slaughtered cattle 
is maintained at 48 months.  
 
Because the protection of public health is mainly ensured by the removal of specified risk 
material (SRM) at slaughter, and because the protection of animal health is mainly ensured 
by the Feed Ban, the Scientific Committee emphasize the predominant role to maintain these 
two measures. 
 
The results of the quantitative risk assessment, realized with the most recent Belgian data, 
indicate that the number of non-detected BSE cases (i.e. the number of infected cattle which 
would enter the food chain) when the age limit is 48 months for healthy and for emergency 
slaughtered cattle (current scenario) is 0,33 cases per year (less than 1 case), and that the 
number of non-detected BSE cases when the age limit is raised to 72 months for healthy 
cattle and maintained at 48 for emergency slaughtered cattle (future scenario) is 0,364 case 
per year (also less than one case per year). Consequently, there is no significant difference 
between the risk levels of the current monitoring programme and the proposed revised 
monitoring programme. 
 
In conclusion, the Scientific Committee approves the submitted project of Royal Decree. 
 
 
 
Sleutelwoorden 
 
BSE – runderen -  herziening van het bewakingsprogramma – kwantitatieve 
risicobeoordeling – volksgezondheid – dierengezondheid 
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1. Referentietermen 
Gelet op de gunstige ontwikkeling van de epidemiologische toestand voor BSE in 
Europa en in aansluiting op de publicatie van « TSE Roadmap 2 » en van het 
recente advies van EFSA (question No EFSA-Q-2010-00898) betreffende de 
herziening van de BSE bewaking voorziet de Europese Commissie voor 22 lidstaten 
(EU-27 zonder Roemenië, Bulgarije, Polen, Tsjechië en Slovakije), waaronder 
België, in de mogelijkheid om hun BSE bewakingsprogramma te herzien.  
 
In 2008 werd reeds aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om een 
risicobeoordeling uit te voeren (advies 23-2008) met als doel na te gaan of een 
herziening van het BSE bewakingsprogramma, in de zin van een verhoging van de 
leeftijd voor de verplichte tests voor met het oog op menselijke consumptie geslachte  
gezonde runderen (test alleen voor runderen die geboren zijn vóór 1/1/04, d.w.z. 
runderen die ouder zijn dan 48 maand) en van het testen van alle runderen die voor 
noodslacht of in het destructiebedrijf worden geslacht (risicorunderen) die ouder zijn 
dan 36 maand, de bescherming van de volksgezondheid en van de 
dierengezondheid in België zou verzekeren. Er werd toen geconcludeerd dat de 
toepassing van het voorgestelde herziene programma het risico voor het niet 
detecteren van gevallen niet zou vergroten. 
 
Thans worden alle geslachte gezonde en alle genoodslachte runderen die ouder zijn 
dan 48 maand bij het slachten getest met de BSE detectietest (= huidig 
bewakingsprogramma).  
Vanaf 1 juli 2011 zal de leeftijdsgrens voor de verplichte tests voor in België 
geslachte gezonde runderen kunnen worden opgetrokken tot 72 maand als blijkt dat 
die wijziging van het Belgische BSE-bewakingsprogramma de volksgezondheid en 
de dierengezondheid niet in gevaar brengen. Voor genoodslachte runderen zal de 
leeftijdsgrens behouden blijven op  48 maand (= herziene bewakingsprogramma).   
 
2. Gestelde vraag  
 
In het kader van een aanvraag om sneladvies wordt aan het Wetenschappelijk 
Comité gevraagd om te beoordelen of de voorgestelde bewaking (optrekken van de 
leeftijdsgrens voor verplichte BSE-tests naar 72 maand voor met het oog op 
menselijke consumptie geslachte gezonde runderen) de bescherming van de 
volksgezondheid en de dierengezondheid in voldoende mate garandeert. 
 

 
 
Overwegende de op elektronische wijze gevoerde besprekingen tussen de leden van 
de ad hoc werkgroep en de besprekingen op de plenaire vergadering van 18 maart 
2011,   
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende sneladvies : 
 
3. Advies 
3.1. Kwalitatieve risicoanalyse  
 
Volgens het Wetenschappelijk Comité wordt de bescherming van de 
volksgezondheid vrijwel volledig verzekerd door het verwijderen van het GRM bij het 
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slachten. Het Comité benadrukt dan ook het doorslaggevend belang van het 
aanhouden van die maatregel en de controle daarop.  
 
De bescherming van de dierengezondheid wordt vooral verzekerd door het 
aanhouden van de Feed Ban. Als men er rekening mee houdt dat runderen 
uitsluitend worden besmet door de consumptie van vlees- en beendermeel, is het 
Wetenschappelijk Comité van mening dat het herziene programma voor actieve 
bewaking het risico van epidemie bij dieren niet vergroot op voorwaarde dat de Feed 
Ban behouden blijft. Het Comité benadrukt dan ook eveneens dat het aanhouden 
van de Feed Ban en de controle daarop van doorslaggevend belang zijn.  
 
Een versoepeling van de actieve bewaking is niet van aard de bescherming van de 
volksgezondheid en van de dierengezondheid te beïnvloeden mits de andere 
maatregelen, en in het bijzonder de Feed Ban en de verwijdering van GRM, van 
kracht blijven en worden gecontroleerd.  
 
Verder stijgt op het einde van een epidemie de leeftijd waarop besmette dieren 
worden opgespoord, omdat de infectieuze dosis vermindert (Saegerman et al., 2005 
et 2006). De gemiddelde leeftijd van de dieren bij het opsporen is inderdaad 
mettertijd in België gradueel toegenomen (EFSA-Q-2008-007, Table 5) : 6 jaar in 
2001 ; 6,7 jaar in 2002 ; 7,4 jaar in 2003 ; 7,5 jaar in 2004 ; 10 jaar in 2005 en 12 jaar 
in 2006. Eventuele gevallen zullen dus voorkomen in leeftijdsklassen die nog 
gedurende enkele jaren zullen worden getest als het voorgestelde herziene 
programma wordt toegepast, wat de kans verkleint dat gevallen niet worden 
gedetecteerd. Als het herziene programma wordt toegepast zullen immers nog 
gedurende enkele jaren snelle tests worden gedaan bij gezonde runderen van meer 
dan 72 maand oud en bij risicorunderen van meer dan 48 maand oud.   

Het is verder zo dat als de detectie tijdens de ante mortem keuring in het slachthuis 
en de detectie bij middel van de passieve bewaking efficiënt gebeuren, de klinisch 
geïnfecteerde dieren getetecteerd zouden moeten worden. Het Wetenschappelijk 
Comité wijst erop dat die bewering alleen geldt voor de gevallen van klassieke BSE 
waarvan het ziektebeeld bekend is en niet voor de gevallen van BSE die worden 
veroorzaakt door nieuwe stammen of door atypische stammen waarvan het 
ziektebeeld niet bekend is. 

 
3.2. Kwantitatieve risicoanalyse 
 
Volgens een recent advies van EFSA (question No EFSA-Q-2010-00898), neemt de 
BSE epidemie in de EU af. Volgens ditzelfde advies zou, indien de leeftijdsgrens 
voor de verplichte tests voor geslachte gezonde runderen wordt opgetrokken naar 72 
maand, minder dan één geval van BSE in 2011 niet worden gedetecteerd in Europa. 
Deze risicoanalyse is uitgevoerd op EU-schaal. 

 
De in het kader van dit advies ontwikkelde risicoanalyse wordt alleen voor België 
gemaakt, op basis van prospectieve simulaties op grond van geboortecohorten die in 
de tijd worden gevolgd, en met de recentste gegevens. Een gedetailleerde 
beschrijving van de methode is weergegeven in advies 23-2008 van het 
Wetenschappelijk Comité. Bedoeling ervan is het aantal besmette dieren te ramen 
die in 2011 zullen worden gedetecteerd in de verschillende vertrek kanalen (exit 
streams): klinische opsporing (clinical), opsporing in het destructiebedrijf (rendering) 
en in het slachthuis (slaughter), met het voorgestelde herziene programma in 
vergelijking met het huidige programma. Tevens wordt hiermee het aantal besmette 
dieren geraamd die niet gedetecteerd zouden worden bij toepassing van het 
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herziene programma in vergelijking met het huidige programma en die bijgevolg in de 
voedselketen terecht zouden komen.  
Het gebruikte model is een R-functie (http://www.r-project.org/) die verschillende 
parameters bevat en die kansverdelingen vastlegt. De gedetailleerde gegevens en 
de verantwoording van de in het model gebruikte parameters en functies, een 
gedetailleerde opgave van de oorsprong van de gegevens, de listing van het 
programma en de resultaten zijn weergegeven in het als bijlage bijgevoegde 
document.  
 
Hierna zijn enkele details weergegeven van de codering met de bedoeling de bijlage 
gemakkelijker te kunnen lezen:  : 

- age 1 : 48 maand 
- age 2 : 72 maand 
- Number inf. animal detected clinical : aantal gedetecteerde besmette 

runderen die behoren tot het vertrek kanaal « klinische opsporing » 
- Number inf. animal detected rendering :  aantal gedetecteerde besmette 

runderen die behoren tot het vertrek kanaal « destructiebedrijf » 
- Number inf. animal detected slaughter age 1 :  aantal gedetecteerde 

besmette runderen die behoren tot het vertrek kanaal « slacht voor 
menselijke consumptie » als de leeftijdsgrens voor de tests gelijk is aan 48 
maand (huidig programma) 

- Number inf. animal detected slaughter age 2 :  aantal gedetecteerde 
besmette runderen die behoren tot het vertrek kanaal « slacht voor 
menselijke consumptie » als de leeftijdsgrens voor de tests gelijk is aan 72 
maand (herziende programma) 

- Inf. animals that enter food chain age 1 : aantal besmette runderen die niet 
gedetecteerd zullen worden, d.w.z. die in de voedselketen terecht zullen 
komen, als de leeftijdsgrens voor de tests gelijk is aan 48 maand (huidig 
programma)  

- Inf. animals that enter food chain age 2:  aantal besmette runderen die niet 
gedetecteerd zullen worden, d.w.z. die in de voedselketen terecht zullen 
komen, als de leeftijdsgrens voor de tests gelijk is aan 72 maand (herzien 
programma) 

 
De vergelijking tussen beide bewakingsprogramma’s (huidige programma en het 
herziene programma) geeft aan dat : 
- het aantal niet gedetecteerde BSE gevallen (d.w.z. het aantal besmette runderen 
die in de voedselketen terecht zouden komen) wanneer de leeftijdsgrens is 
vastgesteld op 48 maand voor gezonde runderen en genoodslachte runderen (huidig 
scenario) gelijk is aan 0,33 gevallen per jaar in 2011, of minder dan 1 geval per jaar, 
en dat 
- het aantal niet gedetecteerde BSE gevallen wanneer de leeftijdsgrens naar 72 
maand wordt opgetrokken voor gezonde runderen en op 48 maand behouden blijft 
voor genoodslachte runderen (toekomstscenario) gelijk is aan 0,364 gevallen per 
jaar, of eveneens minder dan 1 geval per jaar. 
  
De aantallen besmette dieren die in de verschillende vertrek kanalen worden 
gedetecteerd zijn gelijk aan fracties van gevallen (minder dan 1 geval) en zijn voor 
beide bewakingsprogramma’s vergelijkbaar. Dat geeft aan dat de toepassing van 
het voorgestelde herziene programma het risico dat gevallen niet worden 
gedetecteerd niet significant zou doen toenemen in vergelijking met de 
toepassing van het huidige bewakingsprogramma.  
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Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat de resultaten van deze risicoanalyse 
alleen geldig zijn als een aantal basisvoorwaarden (assumpties) vervuld zijn en in de 
tijd constant blijven :  

- de Feed Ban blijft behouden ;  
- de enige infectiebron voor runderen is de consumptie van besmet vlees- en 

beendermeel;  
- de maatregelen in verband met het verwijderen van GRM blijven behouden ;  
- er doet zich geen heropkomen voor van de klassieke vorm van BSE, gezien de 

in het kader van dit advies uitgevoerde risicoanalyse gebaseerd is op een 
gunstige ontwikkeling van de huidige Belgische epidemiologische situatie;  

- er komen geen atypische gevallen van BSE op ;  
- de resultaten van de risicoanalyse gelden voor de huidige gegevens en moeten 

opnieuw worden bekeken als er nieuwe gegevens zijn of als er nieuwe 
wetenschappelijke kennissen zijn.  

 
Alle in advies 23-2008 van het Wetenschappelijk Comité uiteengezette 
beschouwingen blijven gelden.  
 
 
4. Conclusies 
 
In conclusie, keurt het Wetenschappelijk Comité het ontwerp koninklijk besluit goed 
dat voor advies is voorgelegd. 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert, 
voorzitter 
 
Brussel,  18/03/2011 
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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 



 8

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. 
 
 
 
 


