
 
ADVIES 19-2005 : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de 
registratie van schapen, geiten en hertachtigen (dossier Sci Com 2005/15) 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; overwegende de uitkomst van de raadpleging van de leden die plaatsvond op 
27 april 2005, geeft het volgende advies :  
 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, 
geiten en hertachtigen dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, vervangt het koninklijk besluit 
van 2 juli 1996 met hetzelfde opschrift, behalve wat de schapen, geiten en hertachtigen 
betreft die vóór 10 juli 2005 geboren zijn. Het bevat de bepalingen van verordening (EG) nr. 
21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en 
registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van verordening (EG) nr. 
1782/2003 en de richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG. 
 
De identificatie en de registratie van levende dieren zijn elementen die de traceerbaarheid, 
de vastlegging van bestrijdingsplannen voor dierziekten en het garanderen van de veiligheid 
van de voedselketen mogelijk maken. 
 
Het ontwerp-koninklijk besluit bevat naast de definities een aantal algemene bepalingen, 
geeft een beschrijving van de wijze van identificatie en de identificatiemiddelen, de registratie 
en de telling van dieren. Het voorziet in een procedure voor de vervanging van onleesbaar 
geworden of verloren identificatiemiddelen, onder de controle van de bevoegde autoriteit. 
Deze procedure garandeert de traceerbaarheid tussen bedrijven met het oog op de 
beheersing van dierziekten en maakt het mogelijk de verplaatsingen van dieren op het 
nationale grondgebied te traceren. Het ontwerp-koninklijk besluit legt ook bepalingen vast 
met betrekking tot invoer, handelsverkeer en tijdelijk verblijf en bevat nadere 
verbodsbepalingen, bepalingen i.v.m. toezicht en sancties en slotbepalingen. 
 
Het Wetenschappelijk Comité vestigt de aandacht op volgende punten : 
 

! In verband met de in artikel 1, § 1, 3° vermelde definitie van kleine herkauwers : het 
samennemen van schapen, geiten en herkauwers onder de benaming �kleine 
herkauwers� is niet correct. Hertachtigen zijn immers een familie van evenhoevige 
zoogdieren die vooral wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van afvallende 
geweien, met uitzondering van twee soorten (muskusdier en Chinees waterhert). 
Een groot aantal ervan zijn �grote herkauwers�. Geiten (onderfamilie van de 
Caprinae, Capra aegagrus hircus) en schapen (onderfamilie van de Caprinae, Ovis 
ammon aries) zijn twee onderfamilies die behoren tot de familie van de Bovidae 
(evenhoevige herkauwende zoogdieren, gekenmerkt door de aanwezigheid bij beide 
seksen van holle en blijvende hoornen en die op de grond steunen met de twee 
middelste tenen � de buitenste tenen zijn afwezig of rudimentair aanwezig, ze 
hebben geen hoektanden of snijtanden in de bovenkaak en hebben een maag die 
bestaat uit vier zakken). Het zijn �kleine herkauwers�. 

 
! Wat het bijhouden van de administratieve documenten betreft : de termijn van 3 jaar 

die is vermeld in artikel 25, § 2 ; artikel 26, § 2 ; artikel 28, § 2 en artikel 29, § 2 
volstaat niet en is niet in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid waarin sprake is van een termijn van 7 jaar 
(artikel 2.4.8.4. van de gezondheidscode voor aarddieren, editie 2004) [webadres : 
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F00069.html ; 

 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F


! Wat het hermerken van identificeerbare dieren betreft, zou artikel 22 § 1 anders 
verwoord moeten worden ; 

 
! Wat het door de verantwoordelijke in het register noteren van gegevens over elk 

ingevoerd dier betreft (artikel 28, § 2), zou het ras moeten worden toegevoegd ; 
 

! Bij de verbodsbepalingen zou artikel 33 anders moeten worden verwoord. Bij niet-
toepassing van het ontwerp-koninklijk besluit kan de traceerbaarheid niet 
gegarandeerd worden en de voedselveiligheid bijgevolg al evenmin. In dit verband 
zouden de producten van alle bij het ontwerp-koninklijk besluit betrokken soorten 
niet in de handel mogen worden gebracht. De tweede zin zou moeten worden 
geschrapt aangezien de inhoud daarvan reeds wordt geregeld door een andere 
wetgeving (ministerieel besluit van 29 september 1992 betreffende de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en 
geiten, gewijzigd bij ministerieel besluit van 21 juni 2001) ; 

 
! Het referentiepunt  van  5% dieren die niet beantwoorden aan de bepalingen van 

het ontwerp-koninklijk besluit (artikel 35, § 2) lijkt om gezondheidsredenen niet 
gerechtvaardigd en men zou hierover het advies moeten vragen van de Europese 
Commissie, bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de 
diergezondheid dat is opgericht bij verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees 
Parlement en de Raad (eventuele budgettaire weerslag  van besmettelijke 
veeziekten) ; 

 
! Wat de registratie betreft van een kudde schapen, geiten of hertachtigen in het 

geautomatiseerde gegevensbestand SANITEL (bijlage III, punt 5) zou een 
vermelding met betrekking tot de gehouden rassen van herkouwers en hertachtigen 
moeten worden toegevoegd. Daarnaast zou in diezelfde bijlage i.p.v. �KBO� de 
benaming �kruispuntbank voor ondernemingen� moeten worden gebruikt ; 

 
! Overigens voorziet het ontwerp-koninklijk besluit nergens in het ophalen en 

vernietigen van oormerken en transponders in slachthuizen en destructiebedrijven. 
 
 
Het Wetenschappelijk Comité hecht zijn goedkeuring aan het ingediende ontwerp-koninklijk 
besluit. 

 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Voorzitter 
Brussel,  16 juni 2005 


