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

ADVIES 14-2007

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van
landbouwhuisdieren tijdens het vervoer en de voorwaarden voor toelating of
erkenning van vervoerders, handelaars, controleposten en verzamelcentra (dossier
Sci Com 2007/20)
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, inzonderheid 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 de Minister op 27 maart 2006;
Gelet op de adviesaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen aangaande het ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de bescherming van
landbouwhuisdieren tijdens het vervoer en de voorwaarden voor toelating of erkenning van
vervoerders, handelaars, controleposten en verzamelcentra;
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 15 juni 2007;

geeft het volgende advies :
Het voorliggend ontwerp koninklijk besluit betreft de bescherming van landbouwhuisdieren
tijdens het vervoer en beschrijft eveneens de toelatings- en erkenningsvoorwaarden voor
vervoerders, handelaars, controleposten en verzamelcentra.
Het ontwerp koninklijk besluit betreft:
1) de aanpassing van de Belgische wetgeving aan volgende Europese Verordeningen:
Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming
van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging
van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97
Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van
een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wĳziging van
Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlĳnen 92/102/EEG en 64/432/EEG
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Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de
communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn
91/628/EEG bedoelde reisschema
2) een omzetting van Europese Richtlijnen in Belgische wetgeving, met name:
Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens, bijgewerkt door de Richtlijn
97/12/EEG en gewijzigd bij Richtlijnen 98/46/EG, 2000/15/EG, 2000/20/EG, bij
Beschikking 2001/298/EG en bij Verordeningen (EG) nr° 535/2002 en (EG) nr°
1226/2002, inzonderheid op artikelen 11, 12, 13 en 14
Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten,
gewijzigd bij Beschikkingen
94/164/EG, 94/953/EG, 2001/298/EG, 2002/261/EG,
2003/708/EG, 2004/554/EG, bij Richtlijnen 2001/10/EG en 2003/50/EG en bij Verordening
(EG) nr° 806/2003, inzonderheid de artikelen 8bis, 8ter en 8quater;
Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van
veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van
paardachtigen uit derde landen, inzonderheid het artikel 7, punt 1
3) een aanpassing aan nieuwe procedures bij het FAVV (bv. een duidelijke procedure voor
het schorsen of intrekken van registraties, toelatingen of erkenningen)
Het Wetenschappelijk Comité heeft m.b.t. voorliggend koninklijk besluit volgende opmerking:
Ofschoon het ontwerp koninklijk besluit dieper ingaat op de procedure voor reiniging en
ontsmetting van de vervoermiddelen (Hoofdstuk III, Afdeling 5 en Hoofdstuk VII, Afdeling 1),
is de definitie van ontsmetting, nl. “overvloedig besproeien met ontsmettingsmiddel”
(Hoofdstuk I, Art. 3 §1, 14°), vanuit wetenschappelijk standpunt vrij summier geformuleerd.
Het Wetenschappelijk Comité heeft in het domein van haar bevoegdheden, geen andere
opmerkingen omtrent het huidig ontwerp van koninklijk besluit.

Voor het Wetenschappelijk Comité,
De Voorzitter,

Prof. Dr Ir A. Huyghebaert
Brussel, 15 juni 2007

