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Advies 34-2004 - Uitbreiding toepassingsgebied recuperatiewater slachthuizen.
(dossier Sci Com 2004/30)
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen geeft het volgende advies :

Inleiding.
Het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende de erkenning en de
inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen bepaalt dat water dat niet
van drinkwaterkwaliteit is enkel en alleen gebruikt mag worden voor het opwekken van
stoom, koelen van koelinstallaties en brandbestrijding.
In advies 14-2004 “Gebruik van recuperatiewater in de slachthuizen” bracht het
Wetenschappelijk Comité een gunstig advies uit over het gebruik van recuperatiewater in
slachthuizen voor andere doeleinden dan die welke thans door de vermelde wetgeving zijn
toegestaan. Dit gebruik is beperkt tot welomschreven slachthuisactiviteiten
(toepassingsgebied: zie 2.1. van de bijlage van 14-2004) omwille van de hoge organische
vuilvracht op bepaalde punten van het productieproces. Deze organische verontreiniging
maakt het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit onverantwoord, zoals het reinigen van
transportmiddelen (vrachtwagens, kratten, containers) en lokalen waarin de dieren worden
ondergebracht voor het slachten. Het is absoluut aangewezen dat in de industrie met zorg
wordt omgegaan met water van drinkwaterkwaliteit en dat hergebruik van water binnen een
goed overwogen plan ten volle wordt gepromoot teneinde de duurzaamheid van het
industrieel watergebruik te verhogen.
Het gunstig advies geldt mits het recuperatiewater voldoet aan zeer strenge criteria m.b.t. de
oorsprong en kwaliteit van het recuperatiewater (zie 2.2. van de bijlage van 14-2004), en mits
het slachthuis voldoet aan de principes met betrekking tot controle (HACCP-plan) en de te
treffen maatregelen in geval zich een probleem voordoet.
Er wordt op het Wetenschappelijk Comité een beroep gedaan om advies uit te brengen over
een uitbreiding van het toepassingsgebied meer bepaald dat het gebruik van recuperatiewater
dat voldoet aan de beschreven criteria wordt toegestaan als waterstroom voor het transport
van “dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie (in casu de producten
bedoeld in EG-verordening 1774/2002)” vanuit het slachthuis naar de tijdelijke opslag.
Het verzoek werd door 3 verbonden ingediend (VIP vzw, Bivex vzw en NVS-Boviqual).
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Opmerkingen.
Het advies 14-2004 bepaalt dat recuperatiewater (niet-drinkwater kwaliteit) enkel mag
gebruikt worden voor gespecificeerde slachthuisactiviteiten. Al deze activiteiten vinden plaats
in het 'onreine' gedeelte van het slachthuis.
Het gebruik van recuperatiewater in het ‘reine’ gedeelte van het slachthuis voldoet niet aan
het KB van 30.12.92 (erkenning en inrichtingsvoorwaarden van de slachthuizen, bijlage I,
Hfdst. I, 8.) dat stelt dat hier een voorziening moet zijn voor de afvoer van vloeibare en vaste
afvalstoffen, die aan de eisen van de hygiëne voldoet. De reden is dat in het reine gedeelte
mogelijkheid is tot contact met en dus (kruis)besmetting van dierlijke producten bestemd
voor menselijke consumptie. Afval en bijproducten van de slachting die niet voor menselijke
consumptie in aanmerking komen moeten onmiddellijk afgevoerd worden op een wijze die
geen gevaar voor besmetting of verontreiniging van het voor menselijke voeding geschikt
vlees oplevert (K.B. van 4.7.1996: algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van
slachthuizen, in art.15, §3). De beste beschikbare techniek om deze slachtafvallen en dierlijke
bijproducten te transporteren (in het reine en onreine gedeelte) is droog. Deze wijze van
afvoer is evenwel niet steeds mogelijk.

Besluiten.
Mits rekening wordt gehouden met de hierboven verwoorde opmerkingen, brengt het
Wetenschappelijk Comité een gunstig advies uit over de uitbreiding van het
toepassingsgebied. Het gebruik van recuperatiewater als waterstroom voor het transport van
“dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie” vanuit het slachthuis naar
de tijdelijke opslag is aanvaardbaar uitgezonderd in het 'reine' gedeelte van het slachthuis.
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