
 
 
 
ADVIES 58-2005 : Aanvulling bij het 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 
2005/74). 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 9 december 
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 hiërarchie 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. 
 
In zijn advies 42-2005 van 13 oktober 2005 heeft het Wetenschappelijk Comité zich reeds 
over het ontwerp van het hierboven vermelde koninklijk besluit uitgesproken. In het kader 
van het huidige dossier wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om een bijkomend 
advies te verstrekken over de elementen die werden toegevoegd aan het hierboven 
vermelde koninklijk besluit na deze datum. 
 
Deze toevoegingen betreffende de problematiek van door cysticercus geïnfesteerd vlees zijn 
gebaseerd op een aantal bepalingen uit de omzendbrief « Dienstinstructies met het oog op 
de strijd tegen cysticercose bij schapen, runderen en varkens » van 6 januari 2000 (ref. : 
30/I/GL/MGX). 
 
Het valt op te merken dat deze omzendbrief zal herwerkt worden door het DG 
Controlebeleid. 
 
2. OPMERKINGEN 
 
Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat de term « gortig vlees » beter niet gebruikt 
wordt, aangezien deze term ook niet gebruikt wordt in Verordening (EG) Nr. 854/2004. Het 
zou dus beter zijn de omschrijving « niet door cysticercus geïnfesteerd vers vlees, afkomstig 



van dieren die een niet veralgemeende infestatie door cysticerci vertonen » te gebruiken om 
alle verwarring in dit ontwerp van koninklijk besluit te vermijden. 
 
Om de lange omschrijving te vermijden en de leesbaarheid te verhogen, zou de term « gortig 
vlees » eventueel nog kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat in het ontwerp van 
koninklijk besluit duidelijk wordt gespecificeerd dat : 

1. gortig vlees in dit geval verwijst naar niet door cysticercus geïnfesteerd vers vlees, 
afkomstig van dieren die een niet veralgemeende infestatie door cysticerci vertonen 

en dat, 
2. het vlees dat bestemd is om aan een koudebehandeling te worden onderworpen, 

enkel het vlees is zoals beschreven in punt 1. 
 
 
Daarnaast is het noodzakelijk de woorden « ten minste tien dagen, door bevriezing op � 
10°C » te vervangen door « ten minste tien dagen, door bevriezing op � 18°C » (Bijlage II. 
Luik A � Vervoermachtiging), in overeenstemming met het Artikel 11 van dit ontwerp van 
koninklijk besluit. 
 
3. CONCLUSIES 
 
Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de inhoud van het ontwerp koninklijk besluit, 
rekening houdende met de hierboven verwoorde opmerkingen. 
 

 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
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