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Advies 20-2004 - Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk
besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere
exploitatievoorwaarden van slachthuizen en andere inrichtingen.
(dossier Sci Com 2004/12)

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen geeft het volgende advies:
Het Wetenschappelijk Comité geeft een gunstig advies over de ontwerptekst tot wijziging van
het KB van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van
slachthuizen en andere inrichtingen. Bijkomend stelt het Wetenschappelijk Comité volgende
aanpassingen en aan te brengen verduidelijkingen voor.

1. Artikel 1 tot wijziging van artikel 1
In de tweede paragraaf moet in de Nederlandstalige versie ‘27° het Agentschap: het
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’ vervangen worden door ‘27° het
Agentschap: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen’.

2. Artikel 2 tot wijziging van artikel 4
Invoeging van §5bis:
Het tweede deel van de eerste zin is voor interpretatie vatbaar, namelijk het bewaren van
relevante isolaten ‘… gedurende een termijn die wordt voorgeschreven door het Agentschap’.
De wetgever moet deze bewaringstermijn verduidelijken. Best is geen uniforme termijn te
bepalen, maar wel een die rekening houdt met de incubatieperiode van de betrokken kiem,
met zijn epidemiologie, alsook met het type van het product (diepvries, vers,…).
Verder benadrukt het Wetenschappelijk Comité dat de bewaring van dergelijke isolaten
logistiek geen sinecure is voor de laboratoria.
Invoeging van §6bis:
De zin ‘… dient hij ervoor te zorgen dat het betrokken levensmiddel, of een geschikt monster
ervan, zo bewaard worden…’ is niet eenduidig. Met ‘hij’ wordt bedoeld de exploitant van
slachthuizen en andere vleesverwerkende inrichtingen. De wetgever moet verduidelijken of
steeds van elk lot levensmiddelen één eenheid bewaard moet worden, ofwel dat één eenheid
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bewaard moet worden indien er nog loten van het betreffende levensmiddel aanwezig zijn bij
de exploitant.
Verder moet in de Nederlandstalige versie ‘… bewaard worden…’ vervangen worden door
‘… bewaard wordt…’.
Gezien §6 van artikel 4 keurmerken behandelt, suggereert het Wetenschappelijk Comité deze
paragraaf §6bis aan te sluiten bij artikel 4 als §5ter. Inderdaad, deze laatste paragraaf handelt
over laboratoriumonderzoek.

3. Artikel 3 tot wijziging van artikel 19
Het woord ‘verband’ in de laatste zin van deze paragraaf is voor interpretatie vatbaar. Het is
belangrijk de koppeling tussen herkomst en bestemming te verduidelijken en aan te geven of
deze aanvaardbaar is, op louter documentaire basis.
Momenteel, is traceerbaarheid het verst gevorderd voor rundvlees. In de ontwerptekst
voorgelegd aan Wetenschappelijk Comité is het onduidelijk of de vereisten op het gebied van
traceerbaarheid dezelfde zijn voor alle diersoorten.

4. Artikel 4 tot wijziging van bijlage I, hoofdstuk III, punt 4
Deze aanvulling strookt niet met advies 01-2004 van het Wetenschappelijk Comité «
Problematiek van het vervoer van niet volledig doorkoeld vlees (‘warm vervoer’) ». De
koeling van karkassen mag in geen geval onderbroken worden want dan zal door de ontstane
equillibratietemperatuur de temperatuur van het karkas - aan de oppervlakte en in de kern stijgen tijdens het transport. Dit kan een risico zijn voor de volksgezondheid. Verder vermeldt
deze aanvulling geen maximale tijdspanne - 2 uren - voor vervoer (‘lokaal transport’),
conform het advies. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat het advies 01-2004
ondubbelzinnig vertaald moet worden in dit ontwerp KB.
Om praktische redenen stelt het Wetenschappelijk Comité voor om in deze aanvulling
afgeronde temperaturen van 9 °C (aan de oppervlakte van de karkassen) en 16 °C (in de kern
van de karkassen) te hanteren.

5. Artikel 5 tot wijziging van bijlage III, hoofdstuk II
Invoeging van §3bis. Bemonsteringsprocedures en aantal te nemen monsters in slachthuizen
met geringe capaciteit
In de eerste paragraaf definieert de wetgever ‘slachthuizen met een geringe capaciteit’ niet
ondubbelzinnig. Het moet verduidelijkt worden of het al dan niet slachthuizen betreft met
minder dan 1000 grootvee eenheden (GVE) slachtingen gedurende het voorgaand
kalenderjaar. In sommige slachthuizen met geringe capaciteit zou aan het minimum aantal
monsters (n=6) eventueel niet voldaan worden. Verder is het Wetenschappelijk Comité van
mening dat in de berekening van het aantal GVE de rituele en particuliere slachtingen zouden
moeten vervat zijn. Ook zou de exploitant de toestemming van de toezichthoudende
dierenarts van het Agentschap dienen te bekomen, alvorens te kunnen profiteren van de
verminderde monsternemingen.
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In de laatste paragraaf moet verduidelijkt worden of het acht opeenvolgende kalenderweken
betreft dan wel bemonsteringsweken gespreid over een langere periode. Deze laatste spreiding
zou typerend zijn voor slachthuizen met ‘geringe capaciteit’. Als voorbeeld van dergelijk
slachthuis zou een slager met slachtrecht kunnen aangehaald worden.

6. Artikel 6 tot wijziging van bijlage III, hoofdstuk II
Invoeging van §3ter. Bemonsteringsprocedures en aantal te nemen monsters in slachthuizen
die niet voltijds in bedrijf zijn
In de eerste paragraaf moet verduidelijkt worden of het zes opeenvolgende kalenderweken
betreft dan wel zes bemonsteringsweken gespreid over een langere periode. Deze laatste
spreiding zou typerend zijn voor slachthuizen die niet voltijds in bedrijf zijn en dus eventueel
geen slachtingen doorvoeren op bepaalde weken.
In de tweede paragraaf moet in de Nederlandstalige versie ‘… FAVV…’ vervangen worden
door ‘… Agentschap…’ en ‘… Hij overlegt…’ door ‘… Hij verschaft…’. In de Franstalige
versie moet ‘… AFSCA…’ vervangen worden door ‘… Agence…’.

7. Artikel 8 tot wijziging van bijlage III, hoofdstuk III
In de eerste paragraaf moet in de Nederlandstalige versie ‘… FAVV…’ vervangen worden
door ‘… Agentschap…’ en ‘… Hij overlegt…’ door ‘… Hij verschaft…’. In de Franstalige
versie moet ‘… AFSCA…’ vervangen worden door ‘… Agence…’.

8. Artikel 9 tot wijziging van bijlage III, hoofdstuk III
Invoeging van §2bis. Frequentie in de slachthuizen en andere inrichtingen met geringe
capaciteit
Bij de eerste paragraaf is het Wetenschappelijk Comité van oordeel dat voor slachthuizen en
inrichtingen met geringe capaciteit 10 monsters per 3 maanden een te geringe steekproef is
om het juist toepassen van hygiënemaatregelen te testen op dergelijke bedrijven. Zij stelt voor
om met een frequentie van 10 monsters per maand aan te vangen. Wanneer de resultaten
gedurende een drietal maanden goed zijn, zou de bemonsteringsfrequentie verlaagd mogen
worden.
Ook zou de exploitant de toestemming van de toezichthoudende dierenarts van het
Agentschap dienen te bekomen, alvorens te kunnen profiteren van de verminderde
monsternemingen.
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