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Betreft : Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en 
vleesbereidingen (dossier Sci Com 2009/17). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 12 juni 2009. 
 
 
 
Samenvatting 
 
Dit advies betreft de evaluatie van het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, 
vleesproducten en vleesbereidingen.  
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen zijn 
gebaseerd op de voorgaande adviezen van het Wetenschappelijk Comité (advies 31-
2008 en advies 01-2009). Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de 
voorgestelde wijzigingen, mits rekening wordt gehouden met de aanbevelingen.  
 
 
Summary   
 
Advice 19-2009 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of royal 
decree modifying the royal decree of December 30th, 1992 concerning the 
transport of fresh meat, meat products and meat preparations  
 
This advice concerns the evaluation of the royal decree modifying the royal decree of 
December 30th, 1992 concerning the transport of fresh meat, meat products and 
meat preparations.  
 
The Scientific Committee notes that the proposed changes are based on the 
previous advices given by the Scientific Committee (advice 31-2008 and advice 01-
2009). The Scientific Committee approves the proposed changes, provided that the 
recommendations will be taken into account. 
 
Sleutelwoorden 
Koninklijk besluit, vervoer, slachtwarm vervoer, consumptiebloed 
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1. Referentietermen 
 
1.1. Vraagstelling 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om het ontwerp koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het 
vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen te evalueren. 
  
 
1.2. Wettelijke context 
 
Koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, 
vleesproducten en vleesbereidingen. 
 
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong. 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 12 juni 2009; 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
2. Inleiding 
 
Het FAVV heeft via het dossier 2008/23 aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd 
om zich uit te spreken over de voorwaarden die het mogelijk maken om, rekening 
houdend met de voedselveiligheid, ongekoeld vers vlees van varkens (karkassen, 
halve karkassen, kwartieren en halve karkassen in ten hoogste 3 voor de 
groothandel bestemde deelstukken) vanuit het slachthuis te verzenden naar een 
uitsnijderij, met het oog op het bekomen van vers versneden of uitgebeend 
varkensvlees. In het advies 31-2008 stelt het Wetenschappelijk Comité dat het, met 
het oog op het waarborgen van de voedselveiligheid, niet mogelijk is om ongekoelde 
karkassen te vervoeren. Het is echter wel mogelijk om de huidige transporttijd van 
slachtwarme karkassen (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 30 december 
1992) uit te breiden tot 3 uur (incl. laden en lossen) op voorwaarde dat de karkassen 
worden teruggekoeld tot een maximum van 7°C aan het oppervlak en 12°C in de 
kern en de temperatuur gehandhaafd wordt tijdens het transport. Daarnaast heeft het 
Wetenschappelijk Secretariaat bijkomend de temperatuurnormen berekend voor een 
aantal andere transporttijden volgens dezelfde methodologie als deze die gehanteerd 
werd in het advies 31-2008. 
 
Op 19.08.2008 werd door een bloedverwerkend bedrijf een dossier ingediend bij het 
FAVV: “Consumptiebloed: voorstel microbiologische procesnorm en 
temperatuurvoorschriften”. De bloedverwerkende industrie was vragende partij voor 
gevalideerde microbiologische normen voor bloed bestemd voor humane consumptie 
en vroeg bovendien een afwijking op de reglementair bepaalde temperatuurnorm van 
3°C bij het vervoer van vers bloed van het slachthuis naar het bloedverwerkend 
bedrijf. Via het dossier 2008/24 werd hierover het advies gevraagd van het 
Wetenschappelijk Comité. Het advies 01-2009 stelt dat onder bepaalde voorwaarden 
een afwijking op de temperatuurnorm van 3°C bij het vervoer van vers bloed kan 
worden toegestaan. 
 

 
 

2



 

Mede als gevolg van bovenvermelde adviezen werd een ontwerp koninklijk besluit 
opgesteld tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende 
het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen.  
 
 
3. Advies 
 
Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat de voorgestelde wijzigingen zijn 
gebaseerd op de voorgaande adviezen van het Wetenschappelijk Comité (advies 31-
2008 en advies 01-2009). Het Wetenschappelijk Comité gaat akkoord met de 
voorgestelde wijzigingen, maar vraagt om onderstaande verduidelijkingen op te 
nemen.  
 
 
Bijlage 2, Hoofdstuk II, punt 1a:  
Er wordt gesteld dat het bloed binnen een termijn van uiterlijk 24 uur na het 
verbloeden van het dier dient te worden opgehaald in het slachthuis en dient te 
worden verwerkt in de inrichting van bestemming. Het Wetenschappelijk Comité 
raadt aan om deze paragraaf als volgt aan te passen:  
 
het bloed wordt opgehaald in het slachthuis en verwerkt in de inrichting van 
bestemming binnen een termijn van uiterlijk 24 uur na het verbloeden van het 
eerste dier dat die dag geslacht wordt en waarvan het bloed wordt 
opgevangen: de temperatuur van het bloed mag dan op het moment van de 
ophaling niet meer bedragen dan 7°C  
 
 
Bijlage 2, Hoofdstuk II, punt 1b:  
Er wordt gesteld dat het bloed na een termijn van 24 uur, maar binnen een termijn 
van 36 uur na het verbloeden van het dier dient te worden opgehaald in het 
slachthuis en dient te worden verwerkt in de inrichting van bestemming. Het 
Wetenschappelijk Comité raadt aan om deze paragraaf als volgt aan te passen:  
 
het bloed wordt opgehaald in het slachthuis na een termijn van 24 uur na het 
verbloeden van het eerste dier dat die dag geslacht wordt en waarvan het bloed 
wordt opgevangen en wordt verwerkt in de inrichting van bestemming binnen een 
termijn van 36 uur na het verbloeden van het eerste dier dat die dag geslacht 
wordt en waarvan het bloed wordt opgevangen: de temperatuur van het bloed 
mag dan op het moment van de ophaling niet meer bedragen dan 4°C  
 
 
Bijlage 2, Hoofdstuk II, punt 2c:  
In deze paragraaf wordt vastgelegd dat het vervoer van het slachthuis of de 
slachthuizen van verzending naar de inrichting van bestemming niet meer dan 2 uur 
mag bedragen, verhoogd met de duur van het laden en het lossen wat telkens niet 
meer dan 30 minuten in beslag mag nemen. Op basis van de tekst in het ontwerp 
koninklijk besluit is het niet duidelijk of de totale laadtijd in de verschillende 
slachthuizen samen maximum 30 minuten bedraagt of er 30 minuten per slachthuis 
voorzien worden. Het Wetenschappelijk comité raadt aan om de totale laadtijd te 
beperken tot 30 minuten. Indien per slachthuis een laadtijd van 30 minuten voorzien 
wordt, kan de totale transporttijd immers sterk toenemen wat de voedselveiligheid in 
het gedrang kan brengen. Deze paragraaf kan echter ook vereenvoudigd worden 
door te stellen dat de totale tijd (incl. laden, lossen en vervoer) niet meer dan 3 uur 
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mag bedragen, ook wanneer meerdere slachthuizen worden aangedaan tijdens 
eenzelfde rit. 
 
 
Bijlage 2, Hoofdstuk II, punt 2d:  
Deze paragraaf bepaalt dat de maximale afstand over de weg tussen het slachthuis 
van verzending of, in geval er meerdere slachthuizen van verzending zijn, het verst 
gelegen slachthuis van verzending en de inrichting van bestemming 100 km 
bedraagt. Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om voor de situatie waarbij er 
meerdere slachthuizen van verzending zijn, te specifiëren dat het volledige traject dat 
wordt afgelegd tussen het eerste slachthuis van verzending en de inrichting van 
bestemming maximaal 100 km bedraagt. 
 
 
Algemene opmerking met betrekking tot het koninklijk besluit van 30 december 
1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en 
vleesbereidingen. 
 
Het koninklijk besluit van 30 december 1992 werd reeds verschillende malen 
gewijzigd. Desalniettemin bevat het koninklijk besluit nog een groot aantal 
bepalingen die niet meer van toepassing zijn (bv. temperaturen, definities), sinds de 
invoering van de Europese Verordeningen 852/2004 en 853/2004. Een dergelijke 
situatie geeft aanleiding tot verwarring bij de betrokken sector. Teneinde deze 
verwarring te vermijden raadt het Wetenschappelijk Comité om het koninklijk besluit 
van 30 december 1992 grondig te herzien en de punten die dienen behouden te 
worden over te nemen in een nieuw koninklijk besluit.  
 
 
Algemene opmerking met betrekking tot de controle op het vervoer van niet 
volledig doorkoeld vers vlees van varkens en niet volledig doorkoeld bloed 
 
Teneinde een controle te kunnen uitvoeren op het vervoer van niet volledig 
doorkoeld vers vlees van varkens of niet volledig doorkoeld bloed, raadt het 
Wetenschappelijk Comité aan om de bedrijven op te leggen een lijst bij te houden 
van de tijden en temperaturen tijdens dit transport.  
 
 
4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over het ontwerp koninlijk 
besluit mits rekening wordt gehouden met de aanbevelingen.  
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 

 
Brussel, 12/06/2009 

 
 

4



 

 
 

5

Referenties 
 
/ 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
D. Berkvens, C. Bragard, E. Daeseleire, P. Delahaut, K. Dewettinck, J. Dewulf, L. De Zutter, 
K. Dierick, L. Herman, A. Huyghebaert, H. Imberechts, P. Lheureux, G. Maghuin-Rogister, L. 
Pussemier, C. Saegerman, B. Schiffers, E. Thiry, T. van den Berg, M. Uyttendaele, C. Van 
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Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt het wetenschappelijk secretariaat en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerp advies. De werkgroep was samengesteld 
uit: 
 
Lid Wetenschappelijk Comité L. De Zutter (verslaggever)  
Externe expert G. Daube 
 
 
Wettelijk kader van het advies 
 
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 27 maart 2006. 
 
 
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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