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

 
     ADVIES 13-2006 
 
 
 
 

Betreft:  Ontwerp koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de 
productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer 
van varkenssperma (dossier Sci Com  2006/02)  
 
 
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 het Wetenschappelijk Comité op 13 januari 2006 ; 
 
Gelet op de adviesaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen met betrekking tot het ontwerp koninklijk besluit betreffende de sanitaire 
voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair 
handelsverkeer en de invoer van varkenssperma ;   
 
Overwegende de besprekingen die werden gevoerd tijdens de vergadering van de 
werkgroep van 2 maart 2006 en de plenaire zittingen van 20 januari en 10 maart 2006; 
 
 
 

geeft het volgende advies : 
 
 
 

 
Het hierboven vermelde ontwerp koninklijk besluit beoogt een aanpassing van de bestaande 
wetgeving inzake centra voor afname van varkenssperma met betrekking tot volgende 
punten :  

- vastlegging van een wettelijk kader voor opslagcentra voor varkenssperma ; 
- afbakening van de federale bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van 

sanitaire erkenningen aan de centra voor (afname van) varkenssperma, en tot de 
controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden ; 

- aanpassing aan de voorschriften van Beschikking 1999/608/EG van de Commissie 
van 10 september 1999 tot wijziging van de bijlagen bij richtlijn 90/429/EEG van de 
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Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het 
intracommunautair handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan ; 

- invoering van een mogelijkheid tot afwijking met betrekking tot het gebruik van 
sperma dat afkomstig is van donoren die niet in een erkend spermacentrum 
verblijven.  

 
Het koninklijk besluit van 9 december 1992 en het ministerieel besluit van 10 december 1992 
betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van 
varkenssperma worden opgeheven voor wat betreft de sanitaire voorwaarden inzake de 
productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van 
varkenssperma. 
 
Dit ontwerp koninklijk besluit legt dus de basis vast voor het verzekeren van een adequaat 
sanitair toezicht (met name wat de traceerbaarheid betreft) op de sector van de productie en 
de handel in varkenssperma, om alle risicos voor verspreiding van dierziekten langs die weg 
te vermijden.  
 
 
 
Het Wetenschappelijk Comité wijst op de volgende punten: 

 
• 

• 

Artikel 2. Het Wetenschappelijk Comité stelt voor om het woord « ofwel » toe te voegen 
voor de opsomming van de vier voorwaarden die moeten worden vervuld om het sperma 
te mogen gebruiken voor de kunstmatige inseminatie van zeugen die behoren tot een 
ander beslag dan dat van de donor, om duidelijk te maken dat aan één van die 
voorwaarden moet worden voldaan opdat het gebruik van het sperma toegestaan is. 

 
Bijlage I, Hoofdstuk 1, punten 2 en 3, en Hoofdstuk 2, punten 2 en 3. Wat de tests voor  
brucellose betreft, wijst het Wetenschappelijk Comité erop dat er verwarring heerst over 
de namen van de tests. Er bestaan drie tests, nl. : 

a) de « gebufferde brucella-antigeentest », wat de officiële naam is, die soms  
« Bengaals roodtest (BRT) » of « serumagglutinatietest » wordt genoemd 

b) de complementbindingsreactie (CBR) 
c) de  brucellinetest  (SKIN TEST). 

In bijlage I bij het ontwerp koninklijk besluit, staan de gebufferde brucella-antigeentest en 
de serumagglutinatietest vermeld als twee verschillende tests terwijl het om dezelfde test 
gaat, wat tot verwarring leidt, met name in  :  

 - hoofdstuk 1, punt 2.1.4. i) 
 - hoofdstuk 1, punt 3.1. i) 
 - hoofdstuk 2, punt 2.1.4. i) 
 - hoofdstuk 2, punt 3.1. i). 

Om die reden stelt het Wetenschappelijk Comité voor om in die vier punten de zin « de (< 
voor de gebufferde brucella-antigeentest>) positieve sera worden onderworpen aan een 
serumagglutinatietest en aan de complementbindingsreactie » te vervangen door de zin 
« De voor gebufferde brucella-antigeen test positieve sera moeten worden onderworpen 
aan de complementbindingsreactie ». 
Om diezelfde reden stelt het Wetenschappelijk Comité, om een aantal 
dubbelzinnigheden weg te werken, voor om overal in de tekst dezelfde benaming te 
gebruiken : « gebufferde brucella-antigeentest » en dus overal in het document de term  
« serumagglutinatietest » te vervangen door de term « gebufferde brucella-antigeentest » 
of de term « serumagglutinatietest » te schrappen als er nodeloze herhaling is met de 
gebufferde brucella-antigeentest (zie, bijvoorbeeld, Hoofdstuk I, punt 2.1.4. iii, voorlaatste 
regel).  
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Met betrekking tot bijlage I, raadt het Wetenschappelijk Comité aan om in het begin van 
de zin in : 

 - hoofdstuk 1, punt 2.1.4. iii) 
 - hoofdstuk 1, punt 3.1. iv) 
 - hoofdstuk 2, punt 2.1.4. iii) 

  -hoofdstuk 2, punt 3.1. iv), 
te vermelden welke dieren werden gecontroleerd. Het Wetenschappelijk Comité stelt 
daarom voor om de zin « indien de tests bedoeld in punt i) negatief zijn, wordt het dier of 
de dieren beschouwd als negatief » te vervangen door de zin « als de in punt i) 
gecontroleerde dieren negatief zijn, worden die dieren als negatief beschouwd ».  

 
 

In bijlage I wordt, met betrekking tot de tests op brucellose, in : 
 - hoofdstuk 1, punt 2.1.4. iii) 

 - hoofdstuk 1, punt 3.1. iv) 
 - hoofdstuk 2, punt 2.1.4. iii) 

  -hoofdstuk 2, punt 3.1. iv), 
meermaals verwezen naar een protocol dat wordt toegepast wanneer de test op het 
tweede monster positief is voor één of meerdere dieren. Dit protocol is een aanvulling 
aan richtlijn 90/429/EEG van de Raad (Bijlage B, Hoofdstuk 1). Het werd opgemaakt door 
het Nationaal Referentielaboratorium. Omdat het de inhoud van de richtlijn wijzigt, stelt 
het Wetenschappelijk Comité voor na te gaan of het coherent is met de richtlijn.  

 
Met betrekking tot de volgende punten : 

 - hoofdstuk 1, punt 2.1.4. iii, eerste en tweede streepje) 
 - hoofdstuk 1, punt 3.1. iv, eerste en tweede streepje) 
 - hoofdstuk 2, punt 2.1.4. iii, eerste en tweede streepje) 

  -hoofdstuk 2, punt 3.1. iv, eerste en tweede streepje), 
meent het Wetenschappelijk Comité dat het interessant zou zijn aan te geven dat het 
bacteriologisch onderzoek gebeurt bij middel van een bacteriekweek. 

 
Bijlage I, Hoofdstuk 1, punt 2.1. In richtlijn 90/429/EEG (Bijlage B, Hoofdstuk 1, punt 2), 
staat vermeld dat alle tests worden verricht in een door de Lid-Staat erkend laboratorium. 
Het Wetenschappelijk Comité raadt bijgevolg aan om, op het einde van punt 2.1. van 
deze bijlage van het ontwerp koninklijk besluit, ook te vermelden dat alle tests moeten 
worden verricht in een door het Agentschap erkend laboratorium. 

 
Bijlage I, Hoofdstuk 1, punt 3.2. Dit punt betreft de tests die varkens, die behoren tot een 
gemengd bedrijf en die niet behoren tot het gedeelte van het bedrijf dat als 
spermacentrum wordt gebruikt (bijvoorbeeld, fokzeugen), moeten ondergaan. Het 
Wetenschappelijk Comité stelt voor om de term « gemengd bedrijf » te definiëren om dit 
begrip duidelijker te maken voor de sector. 

 
Bijlage II. Het opschrift van het ontwerp koninklijk besluit verwijst naar de invoer van 
varkenssperma. Het artikel van het ontwerp koninklijk besluit dat naar die invoer verwijst, 
is artikel 16, dat op zijn beurt verwijst naar hoofdstuk I van bijlage II. Dit hoofdstuk 
vermeldt de voorwaarden waaraan sperma moet voldoen om in het intracommunautair 
handelsverkeer en de nationale handel te mogen worden gebracht. Het Wetenschappelijk 
Comité stelt voor om in de titel van dit hoofdstuk het begrip invoer toe te voegen, om de 
tekst te verduidelijken. 

 
Bijlage III. Het in deze bijlage weergegeven model van gezondheidscertificaat dat sperma 
van varkens in het intracommunautaire handelsverkeer dient te vergezellen, vermeldt 
garanties met betrekking tot de ziekte van Aujeszky. Het Wetenschappelijk Comité vindt 
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dat een goede zaak omdat België op dit ogenblik nog niet officieel vrij van deze ziekte is. 
Het Comité stipt echter aan dat varkens, met betrekking tot mond- en klauwzeer, 
nagenoeg symptoomloos dieren zijn (weinig klinische tekenen bij aantasting), wat 
verspreiding van  de ziekte kan vergemakkelijken. Het Comité stelt daarom voor om na te 
gaan of het intracommunautaire handelsverkeer aan bod komt in de wetgeving 
aangaande die ziekte. In hetzelfde verband stelt het Wetenschappelijk Comité voor om 
na te gaan of het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer ook aan bod komen in 
de wetgeving met betrekking tot alle besmettelijke varkensziekten van lijst A van de OIE 
(Internationaal bureau voor besmettelijke veeziekten) die via sperma kunnen worden 
overgedragen. 

 
 
Het Wetenschappelijk Comité hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde ontwerp koninklijk 
besluit mits de hierboven vermelde aanbevelingen in acht worden genomen.  
 
 
 
Namens het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitter, 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
Brussel, 03/04/2006 
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