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

ADVIES 28-2006

Betreft: Aanvraag om advies aangaande het ontwerp koninklijk besluit betreffende de
bewaking van tuberculose bij paarden, schapen en geiten die rauwe melk produceren
voor menselijke consumptie en bij geiten die samen met runderen worden gehouden
en aangaande het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van brucellose
bij paardachtigen die rauwe melk produceren voor menselijke consumptie (dossier Sci
Com 2006/32)
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 de Minister op 27 maart 2006 ;
Gelet op de aanvraag om het advies van het Wetenschappelijk Comité aangaande het
ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, schapen en
geiten die rauwe melk produceren voor menselijke consumptie en bij geiten die samen met
runderen worden gehouden en aangaande het ontwerp koninklijk besluit betreffende de
bewaking van brucellose bij paardachtigen die rauwe melk produceren voor menselijke
consumptie ;
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 8 september 2006;

geeft het volgende advies :
1. Referentietermen
Het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, schapen
en geiten die rauwe melk produceren voor menselijke consumptie en bij geiten die samen
met runderen worden gehouden betreft de controle op tuberculose van beslagen van
paarden, schapen en geiten in het kader van een bewakingsprogramma voor de opsporing
van tuberculose. Het bepaalt met name, in artikel 2, dat enkel de rauwe melk afkomstig van
paarden, schapen of geiten die regelmatig onderzocht worden op tuberculose, mag worden
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aangewend voor menselijke consumptie en stelt, in artikel 5, de maatregelen vast die
moeten worden getroffen bij een positieve diagnose. Verder bepaalt dit ontwerpbesluit, in
artikel 4, dat wanneer geiten samen met runderen worden gehouden, de geiten
geïnspecteerd moeten worden en tuberculosetests moeten ondergaan.
Het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking van brucellose bij paardachtigen die
rauwe melk produceren voor menselijke consumptie betreft de controle op brucellose van
beslagen van paardachtigen in het kader van een door het Agentschap erkend
bewakingsprogramma. Het bepaalt met name, in artikel 2, dat enkel de rauwe melk
afkomstig van paardachtigen die worden onderzocht op brucellose mag worden aangewend
voor menselijke consumptie en stelt, in artikel 4, maatregelen vast die moeten worden
getroffen bij een positieve diagnose.
Het is immers zo dat, volgens Verordening (EG) N° 853/2004 van het Europees Parlement
en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften
voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (sectie IX : rauwe melk en zuivelproducten,
hoofdstuk I : rauwe melk – primaire productie), rauwe melk afkomstig van paardachtigen,
schapen en geiten, naar analogie met die van koeien en buffelkoeien, alleen afkomstig mag
zijn van dieren die behoren tot beslagen die regelmatig worden gecontroleerd op tuberculose
en op brucellose in het kader van een door de bevoegde autoriteit erkend
controleprogramma. Aangezien deze Verordening sinds 1 januari 2006 van kracht is, is
publicatie van deze koninklijke besluiten noodzakelijk om België in overeenstemming te
brengen met de Europese wetgeving.
2. Aanbevelingen betreffende het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking
van tuberculose bij paarden, schapen en geiten die rauwe melk produceren voor
menselijke consumptie en bij geiten die samen met runderen worden gehouden
•

Artikel 1. Het Wetenschappelijk Comité stelt voor de definitie van “tuberculose bij
paardachtigen, schapen en geiten” toe te voegen, zoals in het ontwerpbesluit over
brucellose en conform het volgende voorstel : besmettelijke ziekte bij paardachtigen,
schapen en geiten veroorzaakt door Mycobacterium bovis.

•

Artikel 2. Dit artikel bepaalt : « enkel de rauwe melk afkomstig van paardachtigen,
schapen of geiten die regelmatig onderzocht worden op tuberculose, mag aangewend
worden voor menselijke consumptie ». Het Wetenschappelijk Comité beseft terdege dat
het koninklijk besluit het kader vastlegt en dat de regels betreffende de uitvoering van
deze tests moeten worden vastgelegd in een ministerieel besluit of een ander officieel
document. Het raadt echter wel aan om intussen, met betrekking tot de opsporingstests
en de desbetreffende voorschriften, in het ontwerp koninklijk besluit te verwijzen naar een
methode die is voorgeschreven door het Nationaal Referentielaboratorium, om het
gebruik van deze tests te reglementeren en te vermijden dat niet-gevalideerde tests
worden gebruikt. Het meent tevens dat de term « regelmatig » ofwel nader zou moeten
worden omschreven ofwel uit de tekst zou moeten worden weggelaten omdat die voor
interpretatie vatbaar is.

•

Artikel 4. Dit artikel betreft de tuberculinatietesten voor geiten. Het Wetenschappelijk
Comité stelt, om dezelfde redenen als bij voorgaande opmerking, voor om in het ontwerp
koninklijk besluit te verwijzen naar de voorschriften van het Nationaal
Referentielaboratorium met betrekking tot die tests.

•

Artikel 5, §1. Dit artikel bepaalt : « in geval van vaststelling van tuberculose op een
beslag stelt de officiële dierenarts een gezondmakingsplan op en beslist over de af te
maken of te slachten dieren binnen een termijn van acht dagen volgend op de
mededeling van het resultaat ». Het Wetenschappelijk Comité stelt voor de woorden « In
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geval van vaststelling van tuberculose » te vervangen door de zin « Bij een positief geval
voor tuberculose » en, in artikel 1, de term « positief geval voor tuberculose» te
omschrijven. Het meent immers dat het belangrijk is dat deze term wordt gedefinieerd
opdat daarin de notie kan worden opgenomen dat een positieve routinetest moet worden
bevestigd door een bevestigingstest omdat de tests soms te weinig specifiek kunnen zijn.
Verder vraagt het Wetenschappelijk Comité in verband met de diagnosetests dat in deze
definitie het volgende wordt vermeld : « de uitvoering van de bemonstering en de
diagnosetests moet verlopen volgens de voorschriften van het Nationale
Referentielaboratorium ». Deze verwijzing naar het Nationaal Referentielaboratorium
heeft vooral tot doel de mogelijkheid te bieden dat rekening wordt gehouden met de
evolutie van de technische kennis.
•

Artikel 5, §1. Nog met betrekking tot dezelfde alinea meent het Wetenschappelijk Comité
dat de term « beslist » enige subjectiviteit suggereert en vraagt het zich af op basis van
welke grondslagen of criteria de dierenarts kan beslissen of dieren wel of niet moeten
worden geslacht. Het stelt dan ook voor om ofwel de grondslagen (criteria) van deze
« beslissing » vast te stellen, ofwel te vermelden dat de dierenarts deze dieren « doet »
slachten op dezelfde wijze als bepaald in het ontwerp koninklijk besluit over brucellose.

•

Artikel 5, §1. Het Wetenschappelijk Comité wijst erop dat zou moeten worden vermeld
waaruit het gezondmakingsplan, waarvan sprake in deze alinea, bestaat of zou moeten
worden verwezen naar het document waarin dit plan voorkomt.

•

Artikel 5, §1. Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om, zoals in Verordening (EG) N°
853/2004 te vermelden dat dieren die besmet zijn of waarvan wordt vermoed dat zij
besmet zijn binnen deze termijn van 8 dagen moeten worden geïsoleerd om negatieve
gevolgen voor de melk van andere dieren te vermijden.

3. Aanbevelingen betreffende het ontwerp koninklijk besluit betreffende de bewaking
van brucellose bij paardachtigen die rauwe melk produceren voor menselijke
consumptie
•

Artikel 2. Dit artikel bepaalt : « enkel de rauwe melk, afkomstig van paardachtigen die
regelmatig onderzocht worden op brucellose, mag aangewend worden voor menselijke
consumptie ». Net als in de aanbevelingen voor artikel 2 van het ontwerp koninklijk
besluit over tuberculose in verband met de opsporingstests en de betreffende
voorschriften, raadt het Wetenschappelijk Comité aan te verwijzen naar een officiële
methode conform de voorschriften van het Nationaal Referentielaboratorium om het
gebruik dan deze tests te reglementeren en te vermijden dat niet-gevalideerde tests
worden gebruikt. Het meent tevens dat de term « regelmatig » ofwel nader zou moeten
worden omschreven ofwel uit de tekst zou moeten worden weggelaten omdat die voor
interpretatie vatbaar is.

•

Artikel 3. Dit artikel vermeldt : « de beslagen met paarden die rauwe melk leveren voor
menselijke consumptie worden (…) regelmatig onderworpen aan testen voor onderzoek
op brucellose ». Om hierin de notie van een controle te verwerken, zoals dat gebeurde in
artikel 3 van het ontwerp koninklijk besluit over tuberculose, stelt het Wetenschappelijk
Comité voor deze zin te vervangen door « worden regelmatig gecontroleerd voor de
opsporing van brucellose ».

•

Artikel 4. Dit artikel bepaalt : « de paardachtigen die bij onderzoek op brucellose
aangetast worden bevonden, worden op bevel van de officiële dierenarts afgeslacht of
afgemaakt ». Net als in de opmerking bij artikel 5, §1 van het ontwerp koninklijk besluit
over tuberculose en om dezelfde redenen, stelt het Wetenschappelijk Comité voor de zin
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« de paardachtigen die (…) aangetast worden bevonden » te vervangen door « Bij een
positief geval voor brucellose », en in artikel 1 te omschrijven wat wordt verstaan onder
een « positief geval voor brucellose ». Het stelt tevens voor om in deze definitie te
verwijzen naar het Nationaal Referentielaboratorium.
•

Artikel 4. Het Wetenschappelijk Comité heeft vragen bij het ontbreken van het
gezondmakingsplan bij een positief geval voor brucellose. Dat plan wordt overigens wel
vermeld in artikel 5, §1 van het ontwerp koninklijk besluit over tuberculose.

4. Conclusie
Het Wetenschappelijk Comité keurt de voorgelegde ontwerpen van koninklijke besluiten
goed mits rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde aanbevelingen.
Namens het Wetenschappelijk Comité,

Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert
Voorzitter
Brussel, 18 september 2006

