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Advies 08-2006 : Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
(dossier Sci Com  2006/01)  
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 10 februari 2006 
en de elektronische raadpleging van de leden van het Wetenschappelijk Comité op 21 
februari 2006; geeft het volgende advies: 
 
INLEIDING 
 
Verordening (EG) Nr. 2073/2005 van de Commissie inzake microbiologische criteria voor 
levensmiddelen stelt criteria vast met het oog op de microbiologische veiligheid van 
levensmiddelen. Er worden onder andere voedselveiligheidscriteria vastgesteld voor 
Salmonella in gehakt vlees, vleesbereidingen en vleesproducten van pluimvee die bestemd 
zijn om na verhitting te worden gegeten (grenswaarde �afwezig in 10 g� met 
bemonsteringsschema �n=5 en c=0�). Op basis van Artikel 8 van de Verordening kunnen de 
lidstaten een tijdelijke afwijking (grenswaarde �afwezig in 10 g� met bemonsteringsschema 
�n=5 en c=1�) toestaan ten aanzien van bovenvermeld criterium voor levensmiddelen die op 
de binnenlandse markt worden gebracht, op voorwaarde dat op de levensmiddelen in 
kwestie een specifiek identificatiemerk wordt aangebracht, alsook een vermelding die 
duidelijk aangeeft dat het levensmiddel voordat het wordt geconsumeerd door en door moet 
worden verhit. Door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
werd een ontwerp koninklijk besluit opgesteld dat de hierboven beschreven afwijking van het 
criterium voor Salmonella vastlegt voor gehakt vlees en vleesbereidingen van pluimvee 
bestemd voor de Belgische markt (ontwerp koninklijk besluit betreffende een tijdelijke 
afwijking van de waarde van het microbiologisch criterium voor Salmonella in sommige 
levensmiddelen). 
 
Het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 
betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, dat door het FAVV werd 
opgesteld en aan het Wetenschappelijk Comité voor advies werd voorgelegd, is opgesteld 
ter aanvulling van het vermelde ontwerp koninklijk besluit van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en stelt de voorwaarden vast die de 
exploitanten uit de levensmiddelensector moeten naleven op wie de afwijking van toepassing 
is en die door het FAVV gecontroleerd moeten worden. Het betreft volgende voorwaarden:  

• Aanbrengen van een bijzonder identificatiemerk; 
• Aanbrengen van de vermelding « Verhitten voor consumptie » samen met het 

identificatiemerk; 
• Wanneer een inrichting dit vlees met bijzonder identificatiemerk samen met ander 

vlees van een verpakking voorziet moet op deze verpakking hetzelfde model van 
identificatiemerk voorkomen; 
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• De exploitanten moeten de nodige maatregelen treffen om kruisbesmetting te 
vermijden tussen producten die voor de nationale markt bestemd zijn en producten 
die voor de intracommunautaire markt bestemd zijn. Die maatregelen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de exploitanten en moeten in samenhang met hun 
autocontrolesysteem worden opgezet; 

• Exploitanten die van deze afwijking gebruik maken, moeten dit aan het FAVV 
melden. 

 
 
 
ADVIES 
 
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen heeft kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong. 
 
Het Wetenschappelijk Comité heeft, in het domein van haar bevoegdheden, geen 
opmerkingen over het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 
december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, dat 
opgesteld werd door het FAVV. 
 
Haar advies heeft geen betrekking op het ontwerp koninklijk besluit betreffende een tijdelijke 
afwijking van de waarde van het microbiologisch criterium voor Salmonella in sommige 
levensmiddelen opgesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, daar dit niet onder haar bevoegdheidsdomein valt. 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
Prof. Dr. Ir. A. Huyghebaert, 
Brussel, 21 februari 2006 
 


