1/4

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL
AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

ADVIES 14-2006

Betreft: Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid van het opheffen van het
tijdelijk verbod op de verzending naar andere lidstaten en de uitvoer naar derde
landen van levende runderen uit het Verenigd Koninkrijk en van producten afkomstig
van runderen die in het Verenigd Koninkrijk geslacht zijn, zoals vastgesteld bij
Beschikking 98/256/EG van de Raad van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter
bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wijziging van
Beschikking 94/474/EG en ter intrekking van Beschikking 96/239/EG (dossier Sci Com
2006/12)
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen,
Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, met name artikel 8 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze
van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen ;
Overwegende het huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van
19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk
Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité op 13 januari 2006 ;
Gelet op de dringende adviesaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen aangaande het risico voor de volksgezondheid van het opheffen van het
tijdelijk verbod op de verzending naar andere lidstaten en op de uitvoer naar derde landen
van levende runderen uit het Verenigd Koninkrijk en van producten afkomstig van runderen
die in het Verenigd Koninkrijk geslacht zijn ;
Overwegende de besprekingen die werden gevoerd tijdens de vergadering van de
werkgroep van 3 maart 2006 en tijdens de plenaire zitting van 10 maart 2006;

geeft het volgende advies :
1. Referentietermen
Beschikking 96/239/EG stelde een embargo in op alle handelsverkeer en op de uitvoer van
runderen en producten van runderen uit het Verenigd Koninkrijk naar de andere lidstaten en
naar derde landen.
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Beschikking 98/256/EG, die achtereenvolgens werd gewijzigd bij Beschikkingen 98/564/EG,
98/692/EG en 2002/670/EG strekt ertoe ook het handelsverkeer en de uitvoer te verbieden
van op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van levende runderen afkomstig uit het
Verenigd Koninkrijk en van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit materiaal dat
afkomstig is van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen of die dergelijk materiaal
bevatten, om te beletten dat deze terechtkomen in de voedselketen voor mens of dier of
kunnen worden gebruikt in cosmetische, farmaceutische of medische producten. De
Beschikking staat niettemin toe (gedeeltelijke opheffing van het embargo) dat uit het
Verenigd Koninkrijk naar de andere lidstaten vers vlees en daarvan afkomstige producten
worden verzonden die voortkomen van runderen die minder dan 30 maand oud zijn (dieren
die in aanmerking komen volgens het Date Base Export Scheme (DBES-regeling)) maar die
na 1 augustus 1996 geboren zijn en werden geslacht in het Verenigd Koninkrijk.
Beschikking 2005/598/EG verbiedt in de handel brengen van producten van runderen die
voor 1 augustus 1996 op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk zijn geboren of
werden gehouden. Deze producten blijven dus uitgesloten van de voedselketen en dat zowel
in het Verenigd Koninkrijk als in de andere lidstaten en in derde landen, ook na een
eventuele opheffing van het embargo in het Verenigd Koninkrijk.
Het Verenigd Koninkrijk vervulde de twee voorwaarden waaraan het moest voldoen om
aanspraak te kunnen maken op een opheffing van dit embargo (incidentie van minder dan
200 positieve gevallen per miljoen volwassen runderen waardoor het land kan worden
ingedeeld in dezelfde risicocategorie als de andere lidstaten en bevredigend eindrapport van
de missie van het FVO (Food and Veterinary Office – Voedsel en Veterinaire Bureau) - Final
report of a mission carried out in the United Kingdom from 6 to 15 June 2005 DG(SANCO)/7614/2005 – met betrekking tot de bestrijding van BSE. Het European Food
Safety Agency (EFSA) besloot hieruit dat het Verenigd Koninkrijk, volgens de normen van
het OIE (Internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten) kon worden beschouwd als
een ‘moderate risk country’ voor BSE.
De Europese Commissie is dan ook zinnens op 7 maart 2006 een Verordening tot intrekking
van Beschikking 98/256/EG ter goedkeuring voor te leggen aan het Standing Committee for
the Food Chain and Animal Health (SCOFCAH).
Als Beschikking 98/256/EG wordt ingetrokken, mogen Britse runderen die ouder zijn dan 30
maand, op voorwaarde dat zij na 31 juli 1996 geboren zijn, opnieuw worden toegelaten tot de
voedselketen mits zij de snelle BSE-diagnosetest met gunstig resultaat hebben ondergaan.
Zij moeten ook voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot het verwijderen van
gespecificeerd risicomateriaal (lijst en leeftijdgrens voor verwijdering).
Er werd aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om, gelet op de huidige situatie in het
Verenigd Koninkrijk, te beoordelen wat het risico voor de volksgezondheid is van de
opheffing van het tijdelijk verbod op de verzending naar andere lidstaten en op de uitvoer
naar derde landen van levende runderen uit het Verenigd Koninkrijk en van producten
afkomstig van runderen die in het Verenigd Koninkrijk geslacht zijn, zoals vastgesteld bij
Beschikking 98/256/EG van de Raad van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter
bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wijziging van Beschikking
94/474/EG en ter intrekking van Beschikking 96/239/EG.
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2. Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid van de opheffing van het tijdelijk
verbod op de verzending naar andere lidstaten en de uitvoer naar derde landen van
levende runderen, embryo’s van runderen, vlees- en beendermeel en daarmee
verband houdende producten
2.1. Levende runderen ouder dan 30 maanden
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het risico verwaarloosbaar is aangezien het
Verenigd Koninkrijk om de volgende redenen van een hoog risico klasse is overgegaan naar
een matig risico klasse :
- er werd een incidentie bereikt van minder dan 200 gevallen per miljoen volwassen runderen
en het eindrapport van de FVO-missie betreffende BSE-bestrijding is bevredigend.
- het identificatiesysteem voor runderen is volgens het FVO-rapport verbeterd, wat extra
garanties biedt op het stuk van de traceerbaarheid die reeds wordt geregeld in verordening
(EG) N° 1760/2000, die werd geïmplementeerd bij verordening (EG) N°1825/2000.
2.2. Runderembryo’s
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het risico onbestaande is aangezien overdracht van
BSE via het embryo nooit werd aangetoond.
2.3. Vlees- en beendermeel
Aangezien het gebruik van diermeel in dierlijke voeding verboden is, is het Wetenschappelijk
Comité van mening dat het risico van de eventuele opheffing van het verbod op de
verzending van diermeel afkomstig uit Groot-Brittannië verwaarloosbaar is, voor zover kan
gegarandeerd worden dat dit niet terechtkomt in de voedselketen. Bovendien, er dient
vermeld te worden dat in dit land de systemen voor slachting voor dieren die geboren zijn
voor 1 augustus 1996 en deze die na deze datum geboren zijn volledig gescheiden zijn.
Daarenboven moeten ingrediënten, die eventueel afkomstig zijn van dierlijke bijproducten
van categorie III (waaronder diermeel), en die zouden kunnen gebruikt worden in dierlijke
voeding indien het verbod wordt opgeheven, verplicht worden verwerkt op afgescheiden
productielijnen.
3. Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid van het opheffen van het tijdelijk
verbod op de verzending naar andere lidstaten en de uitvoer naar derde landen van
materiaal verkregen van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen (rundvlees en
rundvleesproducten)
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het opheffen van het embargo voor rundvlees en
rundvleesproducten die in de voeder- en voedselketen kunnen terechtkomen en afkomstig
zijn van runderen van meer dan 30 maanden een verwaarloosbaar risico vormt, om dezelfde
redenen als die vermeld in de punten 2.1. en 2.3.
4. Evaluatie van het risico voor de volksgezondheid van het opheffen van het tijdelijk
verbod op de verzending naar andere lidstaten en de uitvoer naar derde landen van
materiaal verkregen van niet in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen
(rundvleesproducten)
Het betreft rundvleesproducten die via in het Verenigd Koninkrijk gevestigde inrichtingen
werden vervoerd en waarvoor Beschikking 98/256/EG voorzag in een verscherping van het
officiële toezicht. Het Wetenschappelijk Comité meent dat het Verenigd Koninkrijk zich door
het opheffen van dit toezicht in een gelijkaardige algemene bestrijdingscontext situeert als
de andere lidstaten en acht het risico verwaarloosbaar.
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5. Aandachtspunten
Het Wetenschappelijk Comité vestigt de aandacht op 5 punten :
1. de noodzaak om het toezicht op in het bedrijf dood aangetroffen dieren en de daarop
uitgevoerde tests nog meer te verbeteren, zoals wordt onderstreept in het deel
“conclusie” van het FVO verslag (verslag DG(SANCO)/7614/2005) ;
2. de noodzaak tot verbetering van de verwijdering van GRM in de bedrijven die niet
altijd in overeenstemming is met hetgeen bepaald is in Verordening (EG) N°
1774/2002, een punt dat eveneens werd onderstreept in het deel “conclusie” van het
FVO verslag (verslag DG(SANCO)/7614/2005) ;
3. het verschil dat is vastgesteld tussen de bijlagen 1 bij de brieven van 15 december
2005 (CVO 945) en 20 januari 2006 (CV0 936) van het Department for Environment,
Food and Rural Affairs (DEFRA). In de eerste brief bedraagt het aantal klinisch
verdachte en geteste runderen immers 216 en in de tweede brief 185 (76+109) terwijl
de referentieperiode in beide gevallen dezelfde is (van 1 november 2004 tot 31
oktober 2005) ;
4. de epidemiologische toestand zoals beschreven in punt 5.1.4. van het eindverslag
van de FVO (DG(SANCO)/7614/2005) : geval van BSE bij runderen die geboren zijn
na verstrenging van het verbod op diermeel. Drie BSE positieve gevallen van
respectievelijk 36 (zie internetlink), 39 (zie internetlink) en 43 (zie internetlink)
maanden werden in 2005 vastgesteld in één enkele cohorte (BSE: Disease control &
eradication - The feedban - Born after the July 1988 ban (BAB) cases - DEFRA). Die
situatie zou kunnen wijzen op een grotere infectiedruk, wat doet veronderstellen dat
het Verenigd Koninkrijk in 2005 een epidemiologische situatie kende die sedert
verscheidene jaren niet meer werd vastgesteld in de andere lidstaten die tot de matig
risico klasse behoren ;
5. het gebrek aan ruimtelijke informatie in de statistieken die zijn weergegeven in de
bijlagen 1 bij de brieven van 15 december 2005 (CVO 945) en 20 januari 2006 (CV0
936) van het DEFRA. Daardoor kan de geografische spreiding van de BSE-gevallen
over de verschillende deelgebieden van het Verenigd Koninkrijk niet worden
beoordeeld. In sommige van die gebieden zouden de risico’s groter kunnen zijn dan
in andere.
4. Conclusies
Het Wetenschappelijk Comité meent dat het risico voor de volksgezondheid van het opheffen
van het tijdelijk verbod op de verzending naar de andere lidstaten en de uitvoer naar derde
landen van levende runderen uit het Verenigd Koninkrijk en van producten afkomstig van
runderen die in het Verenigd Koninkrijk werden geslacht, zoals vastgesteld bij Beschikking
98/256/EG van de Raad van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter bescherming
tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wijziging van Beschikking 94/474/EG en ter
intrekking van Beschikking 96/239/EG, verwaarloosbaar is.
Namens het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert
Brussel, 03/04/2006

