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ADVIES 38-2005: ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de
voorwaarden
betreffende
de
bedrijfsgeassisteerde
keuring
in
pluimveeslachthuizen (dossier Sci Com 2005/23)
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen; geeft het volgende advies :
Het ontwerp van koninklijk besluit dat het voorwerp is van een aanvraag tot advies
van het Wetenschappelijk Comité heeft als doelstelling de voorwaarden te bepalen
betreffende de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachthuizen.
De wettelijke basis van dit ontwerp van koninklijk besluit ligt in de wet van 15 april
1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, in
de Richtlijn (EEG) Nr. 71/118 van de Raad van 15 februari 1971 inzake
gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van
pluimvee, en in de Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong. Dit ontwerp van koninklijk besluit baseert zich
eveneens op een project tot hervorming van de keuring van pluimvee, alsook op een
overeenkomst opgesteld tussen de bevoegde overheid en sommige slachthuizen.
Dit ontwerp beschrijft de voorwaarden waaraan de slachthuizen moeten voldoen om
een machtiging te bekomen voor bedrijfsgeassisteerde keuring, de taken die kunnen
uitgevoerd worden door de bedrijfsassistenten die helpen bij de bedrijfsgeassisteerde
keuring, alsook hun verplichtingen tegenover de officiële dierenarts, de maatregelen
genomen in geval van tekortkomingen van het bedrijf, de modaliteiten betreffende de
lijst met bedrijfsassistenten, alsook de normen i.v.m. het minimum aantal
bedrijfsassistenten, de modaliteiten betreffende de intrekking van de machtiging voor
bedrijfsgeassisteerde keuring, de inhoud van de opleiding die de personeelsleden van
de slachthuizen dienen te volgen om bedrijfsassistent te worden, en de maatregelen
genomen in de bedrijven die deel hebben uitgemaakt van een proefproject voor
bedrijfsgeassisteerde keuring.
Het Wetenschappelijk Comité benadrukt de volgende punten en geeft volgende
suggesties.
Algemene opmerkingen.
1) Aangezien men zich momenteel in een overgangsfase bevindt voor de
toepassing van de Verordening (EG) nr. 854/2004, zou dit ontwerp van
koninklijk besluit moeten aangepast worden aan de Europese reglementering
van zodra dit mogelijk is.
2) Door middel van de opstelling en toepassing van dit koninklijk besluit, dient
erover gewaakt te worden dat de kwaliteit van de keuring van pluimvee
behouden blijft.
3) Er zou gespecificeerd moeten worden dat de personeelsleden van het
slachthuis die als assistent optreden uitsluitend taken uitvoeren die vermeld
zijn in dit koninklijk besluit (ze mogen geen keuring uitvoeren, ze mogen
alleen karkassen sorteren).
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4) Er zou gespecificeerd moeten worden dat de assistenten die de karkassen
sorteren niet afhankelijk zijn van het personeel dat instaat voor de productie.
5) Aangezien het ontwerp koninklijk besluit is opgesteld in algemene termen (er
wordt duidelijk vermeld dat de assistenten alle schriftelijke en mondelinge
instructies van de officiële dierenarts moeten volgen, maar het ontwerp bevat
geen precieze instructies zoals dit het geval is in het project tot hervorming
van de keuring van pluimvee), zou een gedetailleerde instructiebundel moeten
opgesteld worden.
6) Op niveau van het ontwerp van koninklijk besluit zouden de taken van de
officiële dierenarts in het kader van de bedrijfsgeassisteerde keuring
nauwkeuriger weergegeven moeten worden, of er zou verwezen moeten
worden naar een artikel in de wetgeving dat deze taken beschrijft. Deze taken
worden gedefinieerd in het project hervorming pluimveekeuring, maar dit is
niet voldoende. Het betreft de volgende taken:
- de ante-mortem keuring uitvoeren;
- de post-mortem keuring uitvoeren van de eerste 1000 stuks pluimvee;
- beslissen over het aantal personen dat zal assisteren;
- vervolgens de keuring uitvoeren van 300 stuks pluimvee per uur.
Opmerkingen betreffende de tekst van het ontwerp tot koninklijk besluit.
1) Artikel 1, definitie 3°: eventueel de definitie van officiële dierenarts hernemen
van de Verordening (EG) nr. 854/2004. De definitie moet zodanig opgesteld
zijn dat de officiële dierenarts een dierenarts met opdracht mag zijn.
2) Artikel 1: de term “evisceratielijn”, hernomen in de bijlage III, definiëren.
3) Artikel 4, alinea 2: toevoegen “en 3, 2°”.
4) Artikel 5 §2: verduidelijken welk deel van de opleiding (praktijk of theorie)
wordt bedoeld in de verschillende situaties. Bijvoorbeeld, verduidelijken welk
deel van de opleiding (theorie) gegeven wordt door de officiële dierenarts en
welk deel (praktijk) gegeven wordt door de exploitant van het slachthuis.
5) Artikel 5 §2: specificeren dat de opleiding alsook het examen voor de
toekomstige bedrijfsassistenten, zowel wat theorie als praktijk betreft:
- van een bepaald niveau en goed uitgewerkt moet zijn ;
- voor heel België geharmoniseerd en gestandaardiseerd moet zijn om
verschillen tussen de slachthuizen te vermijden.
Omdat het moeilijk is het praktisch gedeelte (in het slachthuis) uit te voeren op
slechts één fysieke plaats, stelt het Wetenschappelijk Comité voor dat voor dit
gedeelte de standaardisering alleen betrekking heeft op de jury en de normen
(inhoud van de opleiding en het examen). Het Wetenschappelijk Comité stelt
ook voor dat de toekomstige bedrijfsassistenten over een minimale talenkennis
van het gewest beschikken.
6) Artikel 5 §2: het is aangeraden om, met het oog op een uitbreiding van de
kennis van de bedrijfsassistenten, hun competenties van puur technisch naar
meer geïntegreerd te laten evolueren, en hen de komende jaren voor te
bereiden op de toestand die voorzien zal zijn op Europees niveau. Hiertoe
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kunnen aan deze assistenten de beginselen van HACCP en dierenziekten
(specifiek voor pluimvee) bijgebracht worden, wat tot een verhoging van de
kwaliteit van de keuring zal leiden.
7) Artikel 6 §2: preciseren dat het sorteren van de karkassen uitsluitend kan
plaatsvinden in aanwezigheid van minstens één officiële dierenarts “per
slachtlijn” (als er bijvoorbeeld drie slachtlijnen zijn, is het inderdaad fysisch
niet mogelijk dat één enkele dierenarts de keuring uitvoert van de eerste 1000
stuks pluimvee en 300 stuks pluimvee per uur keurt op elke slachtlijn).
8) Artikel 6 §3: verduidelijken dat er voldoende bedrijfsassistenten moeten
aanwezig zijn, en dit gedurende de volledige duur van de slachting en de
keuring.
9) Artikel 7 §1: dit artikel zou geherstructureerd moeten worden als volgt:
§1 1°. Als het algemene hygiënepeil in het slachthuis daalt als gevolg van de
bedrijfsgeassisteerde keuring, maant de officiële dierenarts de
slachthuisexploitant aan binnen ten hoogste één week de vastgestelde
tekortkomingen te verhelpen.
2°. Als de bedrijfsassistenten hun taken niet meer naar behoren uitvoeren of
als het aantal assistenten dat nodig is om de evisceratielijn volgens de
aanwijzingen van de officiële dierenarts te bemannen niet aanwezig is, kan de
laatstgenoemde noodmaatregelen nemen en de keten stopzetten indien nodig.
§2. Indien de tekortkomingen beschreven in 1° en 2° van de voorgaande §
aanhouden na de termijn bedoeld in 1° van de voorgaande §, kan het hoofd
van … .
10) Artikel 8, §1 en 2: de twee eerste § herstructureren, aangezien deze op
verschillende manieren kunnen geïnterpreteerd worden (wie maakt de
wijzigingen van de lijst over aan wie?), en vermelden dat, bijvoorbeeld:
- de exploitant beschikt over een lijst met de personeelsleden die geslaagd
zijn in het examen, en deze overmaakt aan de officiële dierenarts,
- de officiële dierenarts bewaart deze lijst in het slachthuis,
- de exploitant van het slachthuis geeft, bij elke wijziging van de lijst, een
kopie van de gewijzigde lijst aan de officiële dierenarts.
11) Artikel 8 §4: in het begin van deze § toevoegen dat de exploitant een
bijkomende opleiding moet organiseren indien het aantal bevoegde
bedrijfsassistenten vermindert en daalt tot beneden de 75% van de norm
vastgesteld in de bijlage III.
12) Artikel 10 §2: de duur van de opleiding preciseren. Deze wordt in feite niet
gepreciseerd in de bijlage I.
13) Artikel 10: een continue opleiding voorzien voor de bedrijfsassistenten om
deze op de hoogte te houden van de evolutie van de taken, en een meer
complete opleiding voorzien voor de bedrijfsassistenten die hun taak
gedurende een lange periode (jaren) hebben onderbroken, en de modaliteiten
van deze opleidingen definiëren.
14) Artikel 10: eveneens een periodieke evaluatie voorzien van de kennis en
competenties van de bedrijfsassistenten.
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15) Expliciet het begrip verantwoordelijkheid betreffende het sorteren van
karkassen uitgevoerd door de bedrijfsassistenten vermelden, bijvoorbeeld in
artikel 6 § 3 1e alinea.
Bijlagen:
1) Bijlage I: de opleiding vervolledigen en preciseren om deze reeds te laten
evolueren naar de toestand zoals beschreven in de Verordening (EG) 854/2004
en zo zoveel mogelijk de Europese terminologie toepassen.
• Hygiëne:
- noties van de hygiëneprincipes met betrekking tot de bedrijven
(GHP (Good Hygienic Practices) en HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Points)): aspecten die samenhangen met de taken
van de bedrijfsassistent;
- noties van de hygiëne tijdens het slachten;
- basiskennis microbiologie.
• Karkas/vlees:
- basiskennis anatomie, fysiologie en pathologie van pluimvee;
- alle afwijkingen kunnen opsommen die leiden tot de verwijdering
van karkassen met het oog op de eventuele weigering door de
officiële dierenarts (de assistent sorteert en haalt er de karkassen uit
die niet geschikt lijken voor consumptie en de dierenarts beslist of
een karkas al dan niet wordt geweigerd), en al deze tekortkomingen
kunnen herkennen op en in de karkassen;
- 2e streepje : zenuwstelsel en voortplantingsstelsel toevoegen.
2) Bijlage II, punt 1: in principe mogen de bedrijfsassistenten inspecteren en
palperen, maar geen insnijdingen uitvoeren.
3) Bijlage II, punt 2. a: de term “uitzicht” toevoegen, wat een algemene term is,
die rekening houdt met (zelfs kleine) letsels, die van belang kunnen zijn voor
de weigering van karkassen.
4) Bijlage III, 2e alinea, 2e streepje : de term “of verlaagd” verwijderen aangezien
de normale bezetting reeds dicht bij de minimumnorm ligt.
Het Wetenschappelijk Comité keurt het ontwerp van koninklijk besluit dat hem werd
voorgelegd goed, rekening houdend met de hiervoor vermelde opmerkingen.

Voor het Wetenschappelijk comité,
De Voorzitter,
Prof. Dr Ir A. Huyghebaert.
Brussel, 26/09/2005

