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

ADVIES 11-2008

Betreft : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (dossier Sci Com
2008/04).

Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 14 maart 2008.

Samenvatting
Dit advies betreft de evaluatie van een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. De meeste
wijzigingen van het koninklijk besluit hebben betrekking op de vorm van de tekst. Afgezien
van de opmerking over het bijhouden van registers van het gebruik van biociden door
producenten die rechtstreeks kleine hoeveelheden primaire plantaardige producten leveren
aan eindgebruikers, brengt het Wetenschappelijk Comité een gunstig advies uit over het
voorliggende ontwerp van koninklijk besluit.

Summary
Advice 11-2008 of the Scientific Committee of FASFC: modification of a royal decree on
food hygiene
This advice concerns the evaluation of a draft royal decree modifying the royal decree of
December 22nd, 2005 concerning food hygiene. Most of the modifications brought to the royal
decree have to do with the wording of the text. Except for the remark about the registration of
biocide use by producers supplying small quantities of primary vegetal products directly to the
end consumer, the Scientific Committee gives a favourable advice on the present draft royal
decree.

Sleutelwoorden
Koninklijk besluit, hygiëne, levensmiddelen.
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1. Referentietermen
1.1. Vraagstelling
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om het ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne
te evalueren.

1.2. Wettelijke context
Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne.

Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 14 maart 2008

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies :

2. Inleiding
Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 22 december
2005 betreffende levensmiddelenhygiëne te wijzigen.
Ter herinnering, dit koninklijk besluit van 22 december 2005 is complementair met de
Verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
De meeste wijzigingen van het koninklijk besluit hebben betrekking op de vorm van de tekst.
Zo werden bijvoorbeeld tweemaal voorkomende woorden of alinea’s geschrapt ; er werd een
definitie toegevoegd van "horeca-inrichting" en van "frietkraam" ; er wordt thans op het niveau
van de registers een onderscheid gemaakt tussen bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik die vóór de oogst worden toegediend, zij die na de oogst worden toegediend en
biociden ; op sommige plaatsen werd de overeenstemming tussen de Franse tekst en de
Nederlandse tekst verbeterd.
Het hierna volgende punt geeft evenwel de wijzigingen weer die in het koninklijk besluit zijn
aangebracht en die een meer wetenschappelijk karakter hebben en betrekking hebben op
risicobeoordeling.

3. Advies
Art. 5 van het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registers die moeten
worden bijgehouden door producenten die rechtstreeks aan de eindgebruiker kleine
hoeveelheden primaire plantaardige producten leveren heeft voortaan alleen nog betrekking
op bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik terwijl de thans geldende versie van
het koninklijk besluit ook betrekking heeft op biociden.
Het Wetenschappelijk Comité meent, in tegenstelling tot wat in voorliggend ontwerp van
koninklijk besluit is vermeld, dat het bijhouden van registers ook zou moeten gelden voor
biociden.
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Art. 7 van het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit vermeldt dat de volgende alinea met
betrekking tot sanitaire voorzieningen wordt toegevoegd :
" In elke horeca-inrichting, uitgezonderd de frietkramen, moeten er voldoende toiletten met
spoeling aanwezig zijn die aangesloten zijn op een adequaat afvoersysteem ten behoeve van
de klanten. Deze toiletten moeten zo geplaatst zijn dat de klanten er rechtstreeks toegang tot
hebben zonder door privaat ruimten te moeten gaan en ze mogen niet rechtstreeks uitkomen
in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd. Er moeten voldoende wasbakken zijn voor de
reiniging van de handen in de nabijheid van deze toiletten. Deze wasbakken moeten voorzien
zijn van middelen voor het reinigen en hygiënisch drogen van de handen. "
Het Wetenschappelijk Comité heeft geen opmerkingen bij deze toevoeging.
In art. 9 van het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van
toiletten door het personeel staat dat een bericht moet zijn aangebracht dat na toiletbezoek
de handen moeten worden gewassen, en voortaan ook, ontsmet worden terwijl die
verplichting in de thans geldende versie van het koninklijk besluit alleen het wassen van de
handen behelst.
Het Wetenschappelijk Comité staat gunstig tegenover deze toevoeging.
Art. 11 van het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
minimumtemperatuur waarop warm opgediende levensmiddelen moeten worden bewaard,
vermeldt thans een minimumtemperatuur van 55 °C, in tegenstelling tot 65 °C in de thans
geldende versie van het koninklijk besluit.
Het Wetenschappelijk Comité herhaalt de opmerking uit Advies 17-2005 met betrekking tot
een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de detailhandel in levensmiddelen van dierlijke
oorsprong, namelijk dat een minimumtemperatuur van 55°C aanvaardbaar is vanuit het
oogpunt van de voedselveiligheid. Het Wetenschappelijk Comité wijst er tevens nogmaals op
dat een temperatuur van minder dan 65 °C echter nadelige gevolgen zou kunnen hebben
voor de organoleptische kwaliteit van bepaalde warm opgediende levensmiddelen.
Enkel rekening houdend met de risico’s voor de voedselveiligheid betuigt het
Wetenschappelijk Comité zijn instemming met deze wijziging.

4. Conclusie
Afgezien van de opmerking over het bijhouden van registers van het gebruik van biociden
door producenten die rechtstreeks kleine hoeveelheden primaire plantaardige producten
leveren aan eindgebruikers, brengt het Wetenschappelijk Comité een gunstig advies uit over
het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit.

Voor het Wetenschappelijk Comité,

Prof. Dr Ir André Huyghebaert.
Voorzitter
Brussel, 14 maart 2008
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Leden van het Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden :
V. Baeten, D. Berkvens, C. Bragard, P. Daenens, G. Daube, J. Debevere (verslaggever), P.
Delahaut, K. Dierick, R. Ducatelle, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, L. Pussemier,
B. Schiffers, E. Thiry, J. Van Hoof, C. Van Peteghem

Wettelijk kader van het advies
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8 ;
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 ;
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 de
Minister op 27 maart 2006.

Disclaimer
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze
versie.
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