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Advies 02-2005 -  Ontwerp koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en 

klauwzeer  (dossier Sci Com 2004/44) 
  

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen geeft het volgende advies :  

 
Het Wetenschappelijk Comité onderstreept het belang van dit koninklijk besluit dat een 
omzetting is van richtlijn 2003/85/EEG van de Raad van 29.09.2003 tot vaststelling van 
communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer. Het beschrijft 
immers alle maatregelen die in samenhang met de bestrijding van mond- en klauwzeer 
moeten worden getroffen. Het geeft het doel, het toepassingsgebied en een aantal nuttige 
definities gedetailleerd weer. Het legt  de modaliteiten vast inzake de bestrijding van mond- 
en klauwzeer, de preventieve maatregelen en andere aspecten zoals keuringen en 
vergoedingen, automatisch toegepaste maatregelen en overgangsbepalingen.  Bij het besluit 
horen 16 bijlagen. Dit koninklijk besluit omvat de klassieke elementen van de bestrijding van 
mond- en klauwzeer. Daarnaast bevat het echter ook een aantal nieuwe elementen : 
- het begrip bedrijf met meerdere epidemiologische eenheden ; 
- de notie regionalisering waardoor regio�s met verschillend statuut binnen België kunnen 

worden gedefinieerd ; 
-  de invoering van de noodvaccinatie die mag worden toegepast in de vorm van een 

preventieve of onderdrukkende vaccinatie ; 
- in verband met de vaccinatie geeft bijlage X details over de criteria bij de besluitvorming  
     aangaande noodvaccinaties. In deze context steunt één van de criteria op de reactie van 

het publiek op het opruimingsbeleid met systematisch slachten ; 
- de toevoeging van de definitie van interventieplannen en alarmoefeningen �in real time� ; 
- het bestaan van crisiscellen en deskundigengroepen. 
 
Het Wetenschappelijk Comité stemt in met de inhoud van het koninklijk besluit. Het maakt 
evenwel de volgende opmerkingen : 
 
Artikel 21 : dit artikel betreft de mogelijkheid om afwijkingen toe te staan aan bedrijven met 
verscheidene productie-eenheden en contactbedrijven. Het Wetenschappelijk Comité wijst 
op het gevaar van de toepassing van een dergelijk artikel voor een zeer besmettelijke ziekte  
zoals mond- en klauwzeer. Er wordt in het bijzonder gewezen op de volgende punten : 
! er wordt niets vermeld in verband met de vervoermiddelen terwijl die toch een kritisch 
punt zijn (met name bij de vervoerders en handelaars) ; 
! atmosferische scheiding is een kritisch controlepunt maar kan uiterst moeilijk objectief 
worden bepaald ; 
! het beheer van de zeer talrijke mogelijkheden tot afwijking kunnen het tot stand 
gebrachte instrument verzwakken. 
Omwille van wat voorafgaat, stelt het Wetenschappelijk Comité voor dit artikel te schrappen. 
 
Bijlage 10 : Deze bijlage geeft een gedetailleerde beschrijving van de criteria voor de 
toepassing van preventieve vaccinatie. Verduidelijking is nodig bij het opschrift van punt 2 
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van deze bijlage. Als dit punt betrekking heeft op noodvaccinatie, zou dit zeker als eerste 
punt van de bijlage moeten worden vermeld aangezien het zowel op de preventieve als op 
de onderdrukkende vaccinatie van toepassing zou zijn. Als punt 2 alleen geldt voor 
onderdrukkende vaccinatie (de regel van 24/48 uur onderaan de bladzijde is een aanwijzing), 
moet het opschrift van dit punt worden verbeterd. Deze verduidelijking is van groot belang en 
vereist dat contact wordt opgenomen met de verantwoordelijke Europese autoriteit.  
 

 
 

 


