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Betreft : Ontwerp koninklijk besluit en ontwerp ministerieel besluit tot wijziging 
van het koninklijk en het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de 
bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2009/03). 
 
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 13 maart 2009. 
 
 
 
Samenvatting 
 
Dit advies heeft betrekking op de evaluatie van de ontwerpen van koninklijk besluit en 
ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk en het ministerieel besluit van 27 april 2007 
betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. Het Wetenschappelijk Comité brengt 
een gunstig advies uit over deze ontwerpbesluiten mits rekening wordt gehouden met enkele 
aanbevelingen. 
 
 
 
Summary  
 
Advice 11-2009 of the Scientific Committee of the FASFC on projects of royal decree 
and ministerial decree modifying the royal and ministerial decrees of April 27th, 2007 
concerning the control of Salmonella in poultry 
 
This advice concerns the evaluation of a draft royal decree and a draft ministerial decree 
modifying the royal and ministerial decrees of April 27th, 2007 concerning the control of 
Salmonella in poultry. The Scientific Committee gives a favourable advice on the present draft 
royal and ministerial provided that some recommendations are taken into account. 
 
 
 
Sleutelwoorden 
 
Bestrijding – Salmonella – pluimvee 
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1. Referentietermen 
 
1.1.  Vraagstelling 
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om de ontwerpen te evalueren van 
koninklijk besluit en ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk en het ministerieel 
besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. 
  
1.2.  Wettelijke context 
 
Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. 
 
Ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee. 
 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de plenaire zitting van 13 maart 2009, 
 
 

 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 

 
 
 
2. Inleiding 
 
De ontwerpen van koninklijk besluit en ministerieel besluit beogen de wijziging van het 
koninklijk en het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van 
Salmonella bij pluimvee. 
 
De ontwerpbesluiten hebben vooral als doel in de vorige versies van die besluiten de 
bewakings- en bestrijdingsmaatregelen inzake Salmonella bij braadkippen en vleeskalkoenen 
te verwerken. De maatregelen voor vleeskalkoenen zijn dezelfde als die welke gelden voor 
braadkippen. Die voor braadkippen werden reeds door het Wetenschappelijk Comité 
geëvalueerd in het kader van dossier 2008/18 "Nationaal Salmonellabestrijdingsprogramma 
bij braadkippen voor 2009" (Advies 30-2008). 
 
Verder werden een aantal wijzigingen aangebracht in de vorm van de tekst en werden een 
aantal artikelen aangepast aan de veranderde Europese wetgeving. 
 
Er wordt opgemerkt dat de vorige versies van deze besluiten eveneens werden geëvalueerd 
door het Wetenschappelijk Comité in het kader van dossier 2006/26 "Aanvraag advies over 
het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van … betreffende de 
bestrijding van Salmonella bij pluimvee en het ontwerp ministerieel besluit betreffende de 
monitoring en maatregelen in de bestrijding van Salmonella bij pluimvee" (Advies 25-2006). 
 
Hierna doet het Wetenschappelijk Comité enkele aanbevelingen bij de twee ontwerpbesluiten 
waarover in het kader van dit dossier het advies moet uitbrengen (punten 3.1.1. en 3.2.1.). 
Het doet daarnaast ook enkele aanbevelingen omtrent de vorige versies van de besluiten 
(punten 3.1.2. en 3.2.2.). 
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3. Advies 
 
3.1. Aanbevelingen omtrent de koninklijke besluiten 
 
3.1.1. Aanbevelingen omtrent het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 april 2007 
 
Het Wetenschappelijk Comité vindt het positief dat de bemonstering met als doel alle illegaal 
gebruik van antimicrobiële middelen bij leghennen op te sporen nu door dit koninklijk besluit 
voorzien is (Art. 14, 2°). 
 
In verband met de tijdelijke maatregelen die moeten worden toegepast in afwachting van het 
resultaat van het bevestigingsonderzoek na een eerste vaststelling van Salmonella op het 
bedrijf, stelt Art. 16, 3° dat een legkippen opfoktoom mag worden overgeplaatst naar de 
productie-eenheid na het nemen van de stalen voor het bevestigingsonderzoek. Het 
Wetenschappelijk Comité vindt het niet aangewezen dat geïnfecteerde dieren toch in 
productie gebracht worden en dus geïnfecteerde eieren kunnen produceren, ook al worden 
deze eieren hitte-behandeld. Immers, geïnfecteerde dieren vormen een continue bron van 
besmetting voor ander pluimvee hetgeen ingaat tegen de doeltreffendheid van de 
salmonellose bestrijding. 
 
3.1.2. Aanbevelingen omtrent het koninklijk besluit van 27 april 2007 
 
In verband met de bemonstering van fokpluimvee dat in de rui gaat (Art. 13, § 5 en Art. 15, § 
4) herhaalt het Wetenschappelijk Comité de aanbeveling die het formuleerde in Advies 25-
2006. Er wordt afgeraden om een tweede productieperiode te beginnen na een ruiperiode. 
Tijdens de rui is pluimvee immers zeer gevoelig voor salmonellabesmettingen, omdat de 
dieren dan immunologisch verzwakt zijn, en daardoor de bacterie weer kunnen uitscheiden in 
het geval van besmetting. Hierdoor verhoogt het risico dat het pluimvee tijdens de tweede 
productieperiode besmet raakt. 
 
Zoals reeds vermeld in Advies 30-2008 meent het Wetenschappelijk Comité dat de officiële 
controle de controle door de bedrijfsverantwoordelijke niet kan vervangen (Art. 13, § 6) maar 
wel parallel met die controle moet plaatsvinden zodat de door de bedrijfsverantwoordelijke 
verrichte controle ook wordt gecontroleerd (= controle op de autocontrole). 
 
Het Wetenschappelijk Comité meent dat ook het opzetten van een nieuwe toom braadkippen 
of vleeskalkoenen binnen 8 dagen aan de bedrijfsdierenarts zou moeten worden gemeld (Art. 
17, § 1). Thans is alleen elke nieuwe opzet van een toom fokpluimvee of legkippen voorzien 
in de melding. 
 
 
3.2. Aanbevelingen omtrent de ministeriële besluiten 
 
3.2.1. Aanbevelingen omtrent het ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 27 april 2007 
 
Het Wetenschappelijk Comité vindt het positief dat de serotypes Salmonella enterica serovar 
Enteritidis en Salmonella enterica serovar Typhimurium nu ook voor braadkippen en 
kalkoenen in het bestrijdingsprogramma opgenomen zijn (Artikel 1., 2°). 
 
3.2.2. Aanbevelingen omtrent het ministerieel besluit van 27 april 2007 
 
Het ware zinvol te vermelden dat de officiële methode voor bacteriologische opsporing de 
volgende is : ISO 6579:2002/Amd 1:2007, Bijlage D: Opsporing van Salmonella spp. in 
dierlijke fecaliën en in omgeving monsters van de primaire productiefase. 
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4. Conclusie 
 
Het Wetenschappelijk Comité brengt een gunstig advies uit over deze ontwerpbesluiten mits 
rekening wordt gehouden met de hierboven gedane aanbevelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
 
Brussel, 13 maart 2009 
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Externe experten - 
 
  
 
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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