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ADVIES 42-2005: Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende
maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (dossier Sci Com 2005/50).
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, Overwegende de besprekingen die werden gevoerd tijdens de vergadering van
de werkgroep ad hoc op 30 augustus 2005 en tijdens de plenaire zittingen van 9 september en
van 13 oktober 2005; geeft het volgende advies :
1. INLEIDING
Het ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de
organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong, dat ter goedkeuring voorligt, is een aanvulling op Verordening (EG)
nr. 854/2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de
officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong. Net als die Verordening, is het ontwerp koninklijk besluit vanaf 1 januari 2006 van
toepassing.
Op grond van de rangorde van de normen en van het subsidiariteitsbeginsel beoogt dit
ontwerp koninklijk besluit de Belgische reglementering in overeenstemming te brengen met
de hierboven vermelde Verordening, enerzijds door er de overbodige en/of met de
Verordening tegenstrijdige bepalingen uit te halen en anderzijds door inhoud te geven aan een
aantal bepalingen van de Verordening die door de lidstaten zelf mogen worden ingevuld.
2. OPMERKINGEN
Het Wetenschappelijk Comité herinnert eraan dat dit ontwerp koninklijk besluit zich beperkt
tot aspecten van controle en slechts een aantal van de in de Verordening opgenomen
afwijkingen overneemt. Het Wetenschappelijk Comité heeft zich dus in samenhang met dit
dossier alleen uitgesproken over het voorliggend ontwerp koninklijk besluit.
Daarnaast herinnert het Wetenschappelijk Comité eraan dat het koninklijk besluit tot
vaststelling van de voorwaarden voor de bedrijfsgeassisteerde keuring in pluimveeslachterijen
(Dossier Sci Com 2005/23, Advies 38-2005) dat eerder ter goedkeuring werd voorgelegd, zal
worden verwerkt in onderhavig ontwerp koninklijk besluit.
Het Wetenschappelijk Comité heeft niet nagegaan of alle koninklijke en ministeriële besluiten
die bij dit ontwerp koninklijk besluit worden ingetrokken wel vervangen werden door nieuwe
artikelen in dit besluit of in Verordening (EG) nr. 854/2004. Laatstgenoemde wordt dus in dat
opzicht als volledig beschouwd.
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het wenselijk ware in dit ontwerp koninklijk besluit
toe te voegen dat de Minister de voorwaarden vastlegt van de wervingsproef voor nieuwe
officiële dierenartsen en dat het FAVV de organisatie van deze proef achterwege kan laten
wanneer de kandidaat aantoont dat hij alle vereiste kennis heeft verworven door het behalen
van een specifiek diploma.
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2.1. Bijzondere opmerkingen : artikelen
Art. 2. § 1. 1°
Franse tekst : "Alimentaire" zou moeten worden vervangen door "alimentaire".
Art. 3.
Zie hierboven, Bijlage 1.
Art. 4.
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het nodig is te vermelden dat de dierenarts die door de
eigenaar van het dier is gekozen voor de tegenkeuring een kwalificatieniveau moet hebben dat
gelijkwaardig is met dat van de officiële dierenarts.
Hoofdstuk III Afdeling 1
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het verkieslijk is in de Franse tekst het opschrift
"Fendage des carcasses" te vervangen door "Fente des carcasses".
Art. 5. 4°
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het nodig is de zin « vertonen geen
pensmaagontwikkeling » te verduidelijken aangezien een kalf van 31 weken altijd een
pensmaagontwikkeling vertoont.
Art. 5. 2de lid
Het is verkieslijk : « in vergelijking met de andere dieren van de groep » toe te voegen na
« doch ».
Art. 6.
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het wenselijk is in dit artikel te vermelden dat dit
alleen betrekking heeft op vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren dat "aan
het spit" wordt bereid.
Het zou ook wenselijk zijn om de vermelding "solipèdes" in de Franse en de vermelding
"eenhoevige" in de Nederlandse tekst te schrappen.
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het verkieslijk ware de maximumleeftijd van de
huisdieren en runderen waarop dit artikel betrekking heeft te verlagen en een maximumleeftijd
voor varkens te vermelden aangezien naarmate de dieren ouder zijn het karkas groter is en
minder snel afkoelt, wat een gevaar zou kunnen inhouden voor de gezondheid van de mensen
die dit soort vlees eten.
Art. 7. § 1
Het Wetenschappelijk Comité wenst dat de bevoegde diensten voldoende worden ingelicht met
betrekking tot welk bacteriologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en welke kiemen
moeten worden opgespoord.
Dit artikel zou duidelijker moeten worden gesteld zodat het in overeenstemming is met punt 4
van Hoofdstuk III van Afdeling II van Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004. Volgens dat
punt mogen immers alleen gezonde dieren worden geslacht met het oog op menselijke
consumptie.
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In punt 2 zou « die kunnen wijzen op koliek, op een ongeval bij het baren of op een acute of
ernstige chronische infectieuze aandoening of op een behandeling » beter worden vervangen
door « die kunnen wijzen op enige aandoening die gevolgen kan hebben voor de
volksgezondheid of op een behandeling ».
Art. 7. § 2
Het ware wenselijk in de Franse tekst de woorden « ne peut se résoudre à » te vervangen door
« ne peut faire procéder à ».
Art. 7. § 3 1ste lid
Het ware wenselijk in de Franse tekst de woorden « sur un animal abattu par 10 ou fraction de
10 animaux présentés à l’abattage » te vervangen door « sur un animal abattu sur 10 ou par
fraction de 10 animaux présentés à l’abattage ».
Art. 7. § 4
Het Wetenschappelijk Comité wenst dat wordt nagegaan of de bepalingen in verband met de
bemonstering nog steeds voorkomen in de wetteksten.
Daarnaast wenst het Wetenschappelijk Comité dat de procedures en verantwoordelijkheden in
verband met de tegenkeuring in artikel 7 beter worden omschreven.
Art. 8.
Het nut van dit artikel is niet geheel duidelijk voor het Wetenschappelijk Comité. Voor het
geschikt verklaren van het vlees voor humane consumptie dienen immers de resultaten van de
laboratorium onderzoeken, die langer dan 24 uur in beslag nemen, afgewacht te worden.
Niettemin waarborgt dat niet dat het vlees nog geschikt is voor humane consumptie wanneer de
officiële dierenarts van deze resultaten kennis neemt. Het is wenselijk om « indien het na een in
observatiestelling van vierentwintig uren te rekenen van het eerste optreden van de officiële
dierenarts af, nog voor de consumptie geschikt bevonden wordt » te vervangen door « indien
het na het lezen van de resultaten van de laboratorium onderzoeken door de officiële dierenarts,
nog voor de consumptie geschikt bevonden wordt ».
Art. 10. 1ste lid
Het ware wenselijk in de Franse tekst de woorden « viandes présentant une infestation de
cysticercose » te vervangen door « viandes infestées par des cysticerques ».
Art. 10. 3de lid
Wat het aspect technologische vleeskwaliteit betreft, is het wenselijk de woorden « temperatuur
van ten hoogste – 10°C » te vervangen door « maximumtemperatuur van – 18°C ».
Art. 11. § 2
Deze paragraaf lijkt nogal arbitrair. Het Wetenschappelijk Comité wenst dat de voorwaarden
waarin de vermelde organen wel of niet moeten worden gemerkt, worden gerechtvaardigd.
Bovendien is het noodzakelijk hier het merken van harten van gedomesticeerde hoefdieren en
het merken van tongen van runderen van minder dan 6 maand oud aan toe te voegen.
Art. 17. 3de lid
Het Wetenschappelijk Comité vindt dit lid overbodig aangezien het reeds voorkomt in
Verordening (EG) nr. 853/2004, Bijlage III, Afdeling VIII, Hoofdstuk II, Punt 2, a), i).
Bovendien zou het Comité willen dat het feit dat dit koninklijk besluit de voorwaarden vastlegt
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waarin visserijproducten in observatie worden gehouden, terwijl dat niet het geval is voor vlees,
wordt gerechtvaardigd.
2.2. Bijzondere opmerkingen : bijlagen
Bijlage 1. Hoofdstuk II 2. 2de lid
Het Wetenschappelijk Comité meent dat er wat de opleiding betreft, geen beperkingen moeten
zijn en dat het ontwerp koninklijk besluit de vakken die kunnen worden gevolgd dus niet
specifiek moet vermelden. Het ware evenwel wenselijk dat men in de toekomst veeleisender
zou kunnen zijn wat de opleiding voor andere soorten onderzoeken betreft (andere dan die
voor het opsporen van trichinen).
Bijlage 1. Hoofdstuk II 2. 3de lid
Het Wetenschappelijk Comité meent dat ook de bepalingen in verband met de relatie tussen
de officiële dierenartsen en de mensen die het laboratoriumonderzoek moeten uitvoeren op
elkaar worden afgestemd, om de kwaliteit van de opleiding van laatstgenoemden te
garanderen.
Bijlage 2.
Het is wenselijk op verschillende plaatsen in deze bijlage in de Nederlandse tekst de vermelding
« menselijke voeding » te vervangen door « menselijke consumptie ». Het is daarnaast nodig de
overeenstemming met Verordening (EG) nr. 854/2004 na te gaan.
Bijlage 3.
Idem.
3. CONCLUSIES
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de inhoud van het ontwerp koninklijk besluit,
rekening houdende met de hierboven verwoorde opmerkingen.
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