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Samenvatting 
Advies 16-2021 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV over 
het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen 
 
Vraagstelling 
Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen 
te beoordelen. 

 
Methode 
Het advies is gebaseerd op expertopinie. 
 
Advies en conclusie 
Het Wetenschappelijk Comité formuleert een aantal opmerkingen ter verbetering van het ontwerp 
koninklijk besluit. Binnen de beperkingen van haar opdracht ondersteunt het Wetenschappelijk 
Comité het ontwerp koninklijk besluit. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Summary 
Opinion 16-2021 of the Scientific Committee established at the FASFC on the 
draft Royal Decree amending the Royal Decree of 26 April 2009 on 
microbiological criteria for food products 
 
Question 
The Scientific Committee is asked to review the draft royal decree amending the Royal Decree of 
26 April 2009 on microbiological criteria for food products. 
 
Method 
The opinion is based on expert opinion. 
 
Advice and conclusion 
The Scientific Committee makes a few comments to improve the draft royal decree. Within the limits 
of its mission, the Scientific Committee supports the draft royal decree. 
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1. Referentietermen 

1.1. Vraagstelling 

Het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om het ontwerp van koninklijk besluit (KB) tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor 
voedingsmiddelen te beoordelen. 

 
1.2. Wettelijke bepalingen 

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische 
criteria voor levensmiddelen 

Koninklijk besluit van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen 

Koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong 

 
1.3. Methode 

Het advies is gebaseerd op expertopinie. 

 
2. Afkortingen 

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
KB koninklijk besluit 
SciCom Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV 

 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergadering van 25/05/2021 en de plenaire 
zitting van het Wetenschappelijk Comité van 17 september 2021,  

 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies: 
 
 
3. Context 

Het KB van 26 april 2009 betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen bevat o. a. 
proceshygiënecriteria ter aanvulling van verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor 
levensmiddelen. Het voorgelegde ontwerp KB tot wijziging van het KB van 26 april 2009 betreffende 
microbiologische criteria voor voedingsmiddelen voegt proceshygiënecriteria toe voor karkassen en 
versneden vlees van lagomorfen en gekweekt grofwild. Voor karkassen van runderen, kalveren, 
schapen, geiten, paarden en varkens zijn wettelijke limieten vastgelegd in het KB van 30 november 
2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wanneer een niet-
destructieve methode wordt gebruikt voor de monstername. In het kader van herziening van de 
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wetgeving zullen deze proceshygiënecriteria voor karkassen verplaatst worden naar het KB van 26 april 
2009. 

 

In 2013 heeft het Wetenschappelijk Comité actielimieten bepaald die van toepassing zijn op karkassen 
en op vlees van gekweekt wild en konijnen als proceshygiënerichtwaarden in de slachthuizen en de 
uitsnijderijen, en die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
kunnen worden aangewend in het kader van het officieel controleprogramma.  

 
4. Advies 

Het Wetenschappelijk Comité formuleert een aantal opmerkingen ter verbetering van de 
ontwerptekst van de gecoördineerde versie van het KB van 26 april 2009 (Tabel 1). 
 
Tabel 1: Bemerkingen op de voorgestelde wijzigingen van het KB van 26 april 2009. 
 

Gecoördineerde versie van het KB Bemerkingen van het Wetenschappelijk Comité 

HOOFDSTUK I. – Toepassingsgebied en definities  

Er wordt aangeraden om in het toepassingsgebied 
van dit KB te verwijzen naar de definitie van 
gekweekt wild uit verordening (EG) nr. 853/2004.  

Art. 4.  

Het is verboden om levensmiddelen in de handel te 
brengen die:  

1° beschimmeld, gegist  of op enige andere wijze 
bedorven zijn, behalve wanneer het voedingswaren 
of -stoffen  betreft waarvan de beschimmelde of 
gegiste toestand eigen is aan de waar en voortvloeit 
uit een normaal fabricage- of bereidingsprocédé; 

 

Er worden meerdere termen gebruikt om hetzelfde 
te beschrijven, namelijk levensmiddelen en 
voedingswaren of -stoffen. De benaming 
“voedingswaren of -stoffen” is overgenomen uit het 
KB van 3 januari 1975 betreffende voedingswaren en 
-stoffen die gelden als schadelijk verklaard. Het is 
aanbevolen om, indien mogelijk, het gebruik van de 
termen te harmoniseren. Er bestaat een Europese 
definitie van "levensmiddel" (Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 
beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving tot oprichting van een 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot 
vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden).  
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BIJLAGE  

 

 

De frequentie van monstername, gerelateerd aan 
deze microbiologische criteria, maakt deel uit van 
een ander ontwerp KB omwille van een spreiding van 
de bevoegdheden. Dit zal aan bod komen in ander 
SciCom advies. Het is aangewezen om de 
microbiologische criteria en de 
bemonsteringsfrequentie in hetzelfde KB op te 
nemen indien mogelijk. 

BIJLAGE  

Grenswaarden 

 

In de tabel met microbiologische criteria worden de 
grenswaarden soms als numerieke waarde en soms 
als logaritmische waarde uitgedrukt. Er wordt 
aanbevolen om dit te harmoniseren.  

BIJLAGE  

Referentie-analysemethode (6) 

 

Voor de eerste vier levensmiddelencategorieën 
wordt er geen referentie-analysemethode vermeld. 
Dit kan worden aangevuld met verwijzingen naar ISO 
methoden. 

BIJLAGE  

Stadium waarvoor het criterium geldt  

Karkassen na het uitslachten maar vóór het koelen 

 

 

In de praktijk wordt momenteel de bemonstering van karkassen uitgevoerd tijdens de koeling binnen twee 
tot vier uur na het slachten. In het KB van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong staat voor karkassen van runderen/schapen/geiten/paarden het volgende “De monsters 
worden genomen op het einde van de slachtlijn of in de koelkamer binnen twee tot vier uur na het slachten 
en zijn representatief voor de dagproductie.”. Deze proceshygiënecriteria voor karkassen worden verplaatst 
naar het ontwerp KB, dat onderwerp is van dit advies. In het huidige ontwerp KB staat bij het stadium 
waarvoor het criterium geldt “Karkassen na het uitslachten maar vóór het koelen”, naar analogie met de 
Europese verordening (EG) nr. 2073/2005. Met uitzondering van pluimvee, zal de bemonstering van 
karkassen voor alle diersoorten dus plaatsvinden voor de koeling.  

Bemonsteren voor de koeling betekent dat swabs genomen moeten worden aan het einde van de slachtlijn. 
Bemonstering op een ander tijdstip zal een impact hebben op de resultaten. Er wordt verwacht dat bij een 
monstername na het uitslachten maar vóór het koelen de resultaten van de tellingen (aeroob kiemgetal en 
Enterobacteriaceae) hoger liggen en er in meer monsters Salmonella gedetecteerd wordt. Dit omdat tijdens 
de koeling bacteriën zich vasthechten aan de karkassen en minder worden opgepikt met de swab 
bemonsteringsmethode. Vertrekkend vanuit het risico voor de volksgezondheid is bemonstering voor de 
koeling gunstig, aangezien er meer overschrijdingen teruggevonden zullen worden t.o.v. een monstername 
2-4u na het slachten. Het Wetenschappelijk Comité ondersteunt de voorgestelde wijziging in het ontwerp KB. 
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BIJLAGE  

Stadium waarvoor het criterium geldt  

Karkassen na het uitslachten maar vóór het koelen 

 

Er is een verschil tussen de Franse en Nederlandse 
tabel. In de Franse tabel wordt vier keer “Karkassen 
tijdens het koelen, tussen twee en vier uur na het 
slachten” vermeld, terwijl de Nederlandse versie 
“Karkassen na het uitslachten maar vóór het koelen” 
vermeldt. Beide taalversies moeten dezelfde 
boodschap bevatten, dit moet gecorrigeerd worden. 

BIJLAGE  

5. Karkassen van lagomorfen 

6. Versneden vlees van lagomorfen 

 

In het SciCom advies 21-2013 werden 
proceshygiënecriteria (Salmonella spp., E. coli, 
aeroob kiemgetal en Enterobacteriaceae) voor 
karkassen en vlees van lagomorfen in slachthuizen en 
in uitsnijderijen voorgesteld. In het voorstel tot KB 
werden de criteria voor aeroob kiemgetal, 
Enterobacteriaceae en Salmonella weerhouden voor 
karkassen, alsook de criteria voor aeroob kiemgetal 
en E. coli voor versneden vlees van lagomorfen. Het 
SciCom advies werd dus niet algemeen opgevolgd. 
Het bemonsteringsschema voor aeroob kiemgetal en 
Enterobacteriaceae werd eveneens niet ingevuld 
voor karkassen van lagomorfen. Er werd hiervoor 
gekozen naar analogie met de Europese verordening 
(EG) nr. 2073/20051. De specifieke 
bemonsteringsvoorschriften voor karkassen worden 
opgenomen in het afzonderlijke ontwerp KB 
“koninklijk besluit met betrekking tot de 
infrastructuur, de hygiëne en de traceerbaarheid van 
inrichtingen die levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong hanteren en die de keuring van de 
geslachte dieren regelt”. 

Enterobacteriaceae en E. coli zijn beide indicatoren 
voor fecale verontreiniging. Voor gekoeld vlees 
(bewaring bij max. 4°C) heeft de telling van E. coli de 
voorkeur, omdat E. coli niet groeit onder deze 
omstandigheden. Voor de bemonstering van 
karkassen gaat het Wetenschappelijk Comité 
akkoord met de keuze voor Enterobacteriaceae zoals 
opgenomen in het ontwerp KB. 

Het Wetenschappelijk Comité ondersteunt de keuze 
om een criterium voor Salmonella voor karkassen te 
behouden, maar niet voor het versneden vlees van 
lagomorfen.  

                                                           
1 Criteria 2.1.1 voor karkassen van runderen, schapen, geiten en paarden (aeroob kiemgetal en 
Enterobacteriaceae); criteria 2.1.3 voor karkassen van runderen, schapen, geiten en paarden (Salmonella); 
criteria 2.1.6 voor gehakt vlees (aeroob kiemgetal en E. coli)  
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BIJLAGE  

5. Karkassen van lagomorfen  

 

 

Voor karkassen van lagomorfen wordt één 
analysemonster genomen. Naar analogie met andere 
diersoorten wordt aanbevolen om ook voor 
lagomorfen vijf te analyseren monsters te nemen 
(n = 5, c = 1), waarbij vijf deelmonsters gepoold 
worden voor elk monster.  

BIJLAGE  

7. Karkassen van gekweekt wild 

 

De hoeveelheid gekweekt wild dat geslacht wordt in 
Belgische slachthuizen is eerder beperkt. Het 
Wetenschappelijk Comité vraagt zich af of het 
bepalen van een daggemiddelde wel haalbaar is. Er 
wordt voorgesteld om bij de grenswaarden de 
vermelding “dagelijkse gemiddelde logwaarde” weg 
te laten en de bemonsteringfrequentie aan te passen 
(bv. één monster per twee weken in relevante 
periodes). De bemonsteringsfrequenties maken 
echter geen deel uit van het huidige ontwerp KB. Dit 
punt zal aan bod komen in een ander SciCom advies 
m.b.t. het ontwerp KB waarin de 
bemonsteringsfrequenties opgenomen zijn. 

BIJLAGE  

10. Karkassen van runderen, kalveren, schapen, 
geiten en paarden  

11. Karkassen van varkens 

 

De destructieve methode voor proceshygiënecriteria 
voor karkassen van runderen, kalveren, schapen, 
geiten, paarden en varkens is opgenomen in de 
Europese verordening (EG) nr. 2073/2005. De niet-
destructieve methode, opgenomen in het huidige 
ontwerp KB, is een aanvulling op de bepalingen 
inzake de destructieve methode in de Europese 
verordening. In de praktijk worden in België 
hoofdzakelijk de niet-destructieve methoden 
gebruikt. De voorgestelde microbiologische criteria 
voor de niet-destructieve methode zijn 0,5 log 
strenger t.o.v. de destructieve methode. Het 
Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met deze 
aanpak gezien een niet-destructieve methode een 
kleinere fractie van de bacteriën op het 
karkasoppervlak detecteert t.o.v. een destructieve 
methode. 

 
 
5. Onzekerheden 

De onzekerheden in dit advies hebben te maken met deze die inherent zijn aan expertopinie. 
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6. Conclusie 

Het Wetenschappelijk Comité formuleert een aantal opmerkingen, ter verbetering van het ontwerp 
KB. Binnen de beperkingen van haar opdracht ondersteunt het Wetenschappelijk Comité het ontwerp 
KB. 
 
 
 

 
 
 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
 
 
 

Dr. L. Herman (Get.)  
Voorzitster  

20/09/2021 
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV 
 
Het Wetenschappelijk Comité (SciCom) is een adviesorgaan ingesteld bij 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:  
 
A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, N. Gillard, 
L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. Saegerman, M.-L. Scippo, 
P. Spanoghe, K. Van Hoorde, Y. Vandenplas, F. Verheggen, S. Vlaeminck 
 
 
Belangenconflict 
Er werden geen belangenconflicten vastgesteld. 
 
Dankbetuiging 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.  
Het Wetenschappelijk Comité wenst eveneens L. Maes en N. Roosens te bedanken voor de ‘deep 
reading’ van het advies. 
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Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep was samengesteld uit: 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité: K. Houf (verslaggever), A. Clinquart, L. De Zutter, 

N. Korsak 
Externe experten: S. Gabriël (Ugent)  
Dossierbeheerder: K. Feys          

 
De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgende leden van de administratie (als 
waarnemers): K. De Pauw (FOD volksgezondheid), V. Helbo (FAVV), J. Wits (FAVV) 
 
 
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 24 september 
2020.  

 
 
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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