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Samenvatting
Advies 15‐2016 over het ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie‐ en
registratieregeling voor pluimvee, konijnen en sommige hobbypluimvee
Context
Traceer‐ en identificatiesystemen zijn reeds bij koninklijk besluit uitgewerkt voor runderen, varkens,
schapen, geiten, hertachtigen en paarden op basis van specifieke Europese wetgeving. Voor de
identificatie‐ en registratie (I &R) van pluimvee en konijnen zijn er geen specifieke Europese regels. Het
ontwerp koninklijk besluit waarover advies gevraagd wordt volgt in grote lijnen de regels van de
identificatie‐ en registratieregeling voor varkens. Het heeft voornamelijk betrekking op het
risicobeheer van pluimvee, konijnen en sommige hobbypluimvee.
Gelet op het risico voor de voedselketen, wordt in het bijzonder een regeling uitgewerkt voor
(sport)duiven die alsnog in de voedselketen worden gebracht. Deze duiven kunnen immers residuen
bevatten van geneesmiddelen die gebruikt worden bij sportduiven maar waarvan het gebruik bij
voedselproducerende dieren niet toegelaten is.
Gelet op de sanitaire risico’s wordt in het bijzonder een regeling uitgewerkt voor sommige
hobbypluimvee (niet bestemd voor de voedselketen) dat in grotere aantallen (meer dan 199 stuks)
wordt gehouden of dat naar commerciële verzamelingen wordt gebracht.

Methodologie
Het ontwerp koninklijk besluit werd via elektronische consultatie besproken door de leden van de
werkgroep.

Conclusie
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het domein van haar bevoegdheden geen fundamentele
opmerkingen omtrent het ontwerp van koninklijk besluit dat een wettelijke basis vormt om risico’s in
bepaalde kleinere diersectoren te beheren. Het Wetenschappelijk Comité onderschrijft het ontwerp
koninklijk besluit.

__________________________________________________________________________________

Summary
Advice 15‐2016 on the draft royal decree establishing an identification and registration
system for poultry, rabbits and some backyard poultry
Background
Tracing and identification systems have already been developed by royal decree for cattle, pigs, sheep,
goats, deer and horses based on specific European legislation. For the identification and registration (I
& R) of poultry and rabbits there are no specific EU rules. The draft royal decree submitted for advice
broadly follows the rules of the identification and registration system for pigs. It relates primarily to
the risk management of poultry, rabbits and some backyard poultry.
Given the risk to the food chain, a legislation for (sport) pigeons yet placed in the food chain is
elaborated. These birds may indeed contain residues of drugs used in racing pigeons but whose use in
food producing animals is not allowed.
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Considering the sanitary risks a special legislation is elaborated for some backyard poultry (not
destined for the food chain) which are held in greater numbers (over 199 pieces) or which are brought
together at commercial gatherings.

Methodology
The draft royal decree was discussed by electronic consultation between the members of the working
group.

Conclusion
The Scientific Committee, within the realm of its competency, has no fundamental remarks on the
draft royal decree which provides a statutory basis for managing risks in some smaller animal sectors.
The Scientific Committee endorses the draft royal decree.
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1. Referentietermen
1.1. Vraagstelling
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd het ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van
een identificatie‐ en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en sommige hobbypluimvee te
evalueren.

1.2. Wettelijke bepalingen
Verschillende wettelijke bepalingen zijn van toepassing:
‐

Artikel 4, §3, 4° van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het FAVV waarin
bepaald wordt dat het Agentschap bevoegd is voor ‘de integratie van en uitwerking van
traceer‐ en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de
voedselketen en de controle erop’,

‐

De dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

‐

De koninklijke besluiten met betrekking tot de identificatie en de registratie:
o van schapen, geiten en hertachtigen (KB van 3 juni 2007),
o van runderen (KB van 23 maart 2011),
o van varkens (KB van 1 juli 2014).

‐

Het koninklijk besluit met betrekking tot de retributies inzake identificatie en registratie van
dieren (KB van 14 mei 2012),

‐

Het koninklijk besluit betreffende de bestrijding van aviaire influenza (KB van 5 mei 2008),

‐

Het koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en
broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee
(KB van 17 juni 2013),

‐

Het koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het
intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten (KB van 22 mei
2014),

‐

Het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het
verhandelen van landbouwhuisdieren (KB van 10 juni 2014).

1.3. Methodologie
Het ontwerp koninklijk besluit werd via elektronische consultatie besproken door de leden van de
werkgroep. Op basis van hun opmerkingen werd een ontwerpadvies voorbereid dat ter goedkeuring
werd voorgelegd aan het Wetenschappelijk Comité.

2. Definities & Afkortingen
Niet van toepassing.
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Overwegende de elektronische consultatie van de leden van de werkgroep tijdens de maand oktober
2016 en de plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 18 november 2016,

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies:
3. Inleiding / Context
Traceer‐ en identificatiesystemen zijn reeds bij koninklijk besluit uitgewerkt voor runderen, varkens,
schapen, geiten, hertachtigen en paarden op basis van specifieke Europese wetgeving. Voor de
identificatie‐ en registratie (I &R) van pluimvee en konijnen zijn er geen specifieke Europese regels. Het
ontwerp koninklijk besluit waarover advies gevraagd wordt volgt in grote lijnen de regels van de I&R
regeling voor varkens.
Het voorliggende ontwerp KB heeft voornamelijk betrekking op het risicobeheer van pluimvee,
konijnen en sommige hobbypluimvee.
Gelet op het risico voor de voedselketen, wordt in bijzonder een regeling uitgewerkt voor
(sport)duiven die alsnog in de voedselketen worden gebracht. Deze duiven kunnen immers residuen
bevatten van geneesmiddelen die gebruikt worden bij sportduiven maar waarvan het gebruik bij
voedselproducerende dieren niet toegelaten is.
Gelet op de sanitaire risico’s, met op de eerste plaats de aviaire influenza, wordt in bijzonder een
regeling uitgewerkt voor sommige hobbypluimvee (niet bestemd voor de voedselketen) dat in grotere
aantallen (meer dan 199 stuks) wordt gehouden of dat naar commerciële verzamelingen wordt
gebracht.
De professionele pluimveesector is, samen met de konijnensector, tot op heden de enige professionele
sector waarvoor nog geen gedetailleerde I&R regeling is opgesteld.

4. Advies
Dit advies betreft de versie 11 van het ontwerp koninklijk besluit dat aan het Wetenschappelijk Comité
werd overgemaakt.

4.1. Algemene opmerkingen
Het Wetenschappelijk Comité onderschrijft het ontwerp koninklijk besluit dat tot doel heeft een
identificatie‐ en registratieregeling op te stellen voor pluimvee, konijnen en sommige hobbypluimvee.
Deze regeling moet immers toelaten om ook in deze sectoren of sub‐sectoren een risicobeheer uit te
voeren waarvan een adequate I&R regeling de basis vormt.
Dit ontwerp koninklijk besluit biedt een wettelijke basis om risico’s in de bepaalde kleinere
(sub)sectoren beter te beheren zoals bij (sport)duiven, vleesduiven, hobbypluimvee en konijnen.
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het kader van haar bevoegdheid geen algemene
opmerkingen met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit.
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4.2. Specifieke opmerkingen
Het Wetenschappelijk Comité heeft een aantal specifieke opmerkingen of vragen.
Ontwerp KB
Hoofdstuk I – Toepassingsgebied en definities –
Artikel 1. § 5 – 2de lid.
… de capaciteit voor het bedoelde
pluimveebedrijf is het aantal duiven dat
gemiddeld gehouden wordt tussen 15 november
en 15 december van elk jaar.

Opmerking

De periode tussen 15 november en 15 december
lijkt niet de meest geschikte periode om de
capaciteit van pluimveebedrijven te bepalen en
dit vooral voor duiven en hobbypluimvee
wegens het kweekseizoen dat in deze periode
valt.

Hoofdstuk IV – De registratie van de veehouders,
de bedrijven en de beslagen.

Art. 10. Een houder die zijn duiventil wil laten
registreren als pluimveebedrijf zoals bedoeld in
artikel 1, § 5, moet bij zijn aanvraag tot
registratie een schriftelijke verklaring toevoegen
waarin hij verklaart:
ii. dat hij zich hierover heeft laten informeren De bedoeling van de bepaling ii. is onduidelijk.
door een erkende dierenarts.
Hoofdstuk VII – Het identificeren van duiven.
Art. 22. § 1. Pluimvee van de soort duiven,
bestemd om te worden geslacht in een
slachthuis, moet geïdentificeerd zijn met een
erkende gesloten pootring. Deze ring moet
aangebracht zijn bij de duif ten laatste op het
moment dat deze duif het nest verlaat.

De praktische uitvoerbaarheid van het ringen
van duiven op die leeftijd wordt in vraag gesteld.
Duiven verlaten het nest op een leeftijd van 3 tot
4 weken. Het ringen van duiven met gesloten
ringen dient te gebeuren op een leeftijd tussen 8
en 9 dagen. Later is niet meer mogelijk.

Hoofdstuk VII – Het identificeren van duiven.
Art. 22. § 4. Pluimvee van de soort duiven, De praktische uitvoerbaarheid van het ringen
afkomstig uit het intra‐communautaire van deze duiven wordt in vraag gesteld.
handelsverkeer of ingevoerd en bestemd voor
een pluimveebedrijf, dient binnen de drie dagen
na aankomst op dit bedrijf, geïdentificeerd te
worden met een erkende pootring indien zij nog
niet geïdentificeerd zijn met een erkend
identificatiemiddel.
Hoofdstuk VII – Identificeren van duiven.
Art. 23. ii. Ringen van duiven is niet verplicht De franstalige tekst is onduidelijk geformuleerd.
voor duiven die als slachtpluimvee afkomstig zijn
uit het handelsverkeer
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5. Conclusie
Het Wetenschappelijk Comité heeft binnen het domein van haar bevoegdheden geen fundamentele
opmerkingen omtrent het ontwerp van koninklijk besluit.
Het Wetenschappelijk Comité onderschrijft het ontwerp koninklijk besluit.

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Dr. E. Thiry (Get.)
Brussel, 25/11/2016
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het Belgisch Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met
betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd
bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief.
Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de
Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap.
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken.
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten
transparant beheerd.
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers.
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité:
Secretariaat.SciCom@favv.be.

Leden van het Wetenschappelijk Comité
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:
D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, S. De Saeger, L. De Zutter, J. Dewulf,
P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.‐L. Scippo, M.
Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg

Belangenconflict
Er werden geen belangenconflicten gemeld.

Dankbetuiging
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep was samengesteld uit:
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Leden van het Wetenschappelijk Comité:

T. van den Berg (verslaggever), J. Dewulf, H.
Imberechts

Externe experten:

D. Marlier (ULg), A. Garmyn (UGent)

Dossierbeheerder:

X. Van Huffel

Wettelijk kader
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 9 juni 2011.

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.

10/10

