z Advies 2002/26 - Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van

het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij herkauwers.
Het ontwerp koninklijk besluit behelst een wijziging van het ontwerp dat werd bestudeerd door het wetenschappelijk comité van het FAVV
waarvan advies nr. 2001/47 werd uitgebracht op 22 februari 2002. De in het ontwerp aangebrachte wijzigingen strekken ertoe te
verwijzen naar Europese verordening 999/2001 en de achtereenvolgende aanpassingen daarvan. Het wetenschappelijk comité
onderzocht de weerslag die deze wijzigingen kunnen hebben op het epidemiologische toezicht i.v.m. overdraagbare spongiforme
encefalopathieën (OSE) bij als huisdieren gehouden herkauwers, d.w.z. boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en scrapie bij
schapen en geiten.
Artikel 2 : liberalisering van de tests voor het opsporen van OSE
De liberalisering van de tests voor het opsporen van OSE bij herkauwers is een Europese verplichting op voorwaarde dat de test door de
Europese Commissie wordt erkend.
De tekst van artikel 2 zou lichtjes moeten worden gewijzigd : de woorden " met een opsporingstest erkend in overeenstemming met…"
zouden moeten worden vervangen door "met opsporingstests erkend in overeenstemming met…".
Het wetenschappelijk comité beklemtoont het belang van de controle op de kwaliteit van de in de erkende laboratoria toegepaste
diagnosemethoden. Alhoewel het toezicht uitsluitend kan uitgeoefend worden via één of meerdere door de Europese Verordening
erkende tests moet men toch vermijden dat in België overdreven veel verschillende erkende methoden worden gebruikt en dus dat een
situatie ontstaat waarin het nationale referentielaboratorium (CODA-CERVA) niet in staat is om alle in diagnoselaboratoria voor de
diagnose van OSE gebruikte methoden te controleren.
Artikel 6 : epidemiologisch onderzoek en maatregelen die moeten worden getroffen wanneer OSE bij een herkauwer wordt bevestigd
De schikkingen die voor het epidemiologisch onderzoek moeten worden getroffen en de maatregelen die moeten worden getroffen
wanneer OSE bij een herkauwer wordt bevestigd zijn weergegeven in bijlage VII bij de Europese verordening 999/2001. Artikel 6 bevat
een verwijzing naar die Europese verordening.
Het wetenschappelijk comité wenst te wijzen op de volgende punten :
- de Europese verordening legt niet langer de verplichting op eicellen en embryo's van runderen te vernietigen. Deze wijziging wordt door
de huidige wetenschappelijke kennis gerechtvaardigd;
- de Europese verordening bepaalt in bijlage VII : "in geval van bevestiging van BSE bij een rund, het doden en volledig vernietigen van
alle runderen, die in het kader van het in punt 1, onder a), eerste, tweede en derde streepje, bedoelde onderzoek zijn geïdentificeerd."
Dat betekent dat niet meer geldt dat de andere herkauwers, vooral schapen en geiten, die op het bedrijf aanwezig zijn, moeten worden
gedood of vernietigd. De risico's voor overdracht van BSE op de andere herkauwers in aanmerking nemend, meent het wetenschappelijk
comité dat het beleid inzake het afmaken van de andere herkauwers wanneer bij een rund BSE wordt vastgesteld, niet moet worden
gewijzigd. Het comité geeft dan ook de aanbeveling om de andere aanwezige herkauwers te blijven slachten wanneer op een bedrijf een
geval van BSE bij een rund werd bevestigd.
- Het wetenschappelijk comité wenst te worden geïnformeerd wanneer een nieuwe versie van de Europese verordening een wijziging
zou aanbrengen met betrekking tot de dieren die moeten worden afgemaakt wanneer een geval van BSE bij een rund wordt bevestigd.
- De Europese verordening bepaalt in bijlage VII dat de maatregelen inzake het afmaken van de ouderdieren en de laatste
nakomelingen, van de dieren van de cohort waartoe het dier waarbij de ziekte werd bevestigd behoort, van alle andere schapen en
geiten die op het bedrijf aanwezig zijn, alleen moeten worden toegepast wanneer een geval van BSE bij een schaap of een geit werd
bevestigd. Wanneer er geen tests zijn waarmee BSE bij een schaap of een geit snel kan worden bevestigd, raadt het wetenschappelijk
comité aan verder alle schapen of geiten af te maken, op basis van het epidemiologisch onderzoek bedoeld in punt 1b), tweede tot vierde
streepje, van bijlage VII bij Europese verordening 999/2001, in geval van bevestiging van OSE bij een schaap of een geit;
- De volgende wijziging wordt voorgesteld om de ter bevestiging van OSE bij een herkauwer uitgevoerde reglementaire onderzoeken niet
te beperken tot de hersenen :
- art. 10, tweede regel : "de l'encéphale" schrappen in de Franse tekst en "hersenonderzoek" vervangen door "onderzoek" in de
Nederlandse tekst;
- art. 10, 3° : "de l'encéphale" schrappen in de Franse tekst en "hersenonderzoek" vervangen door "onderzoek" in de Nederlandse tekst.
Bij wijze van besluit, doet het wetenschappelijk comité de volgende aanbevelingen:
· het nationaal referentielaboratorium de middelen verschaffen om de kwaliteit van de diagnosetests voor OSE te controleren door het
aantal erkende methoden niet buitensporig op te drijven;
· eicellen en embryo's uit te sluiten als zaken die moeten worden vernietigd in geval van bevestiging van BSE bij een rund;
· verder de andere herkauwers af te maken die aanwezig zijn op een bedrijf waar een geval van BSE bij een rund werd bevestigd;
· verder alle schapen of geiten af te maken wanneer een geval van OSE bij een schaap of een geit wordt bevestigd.

