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Advies 21-2004: Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk
besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis.
(dossier Sci Com 2004/23)
Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen geeft een gunstig advies over de ontwerptekst van het Koninklijk besluit van 30
april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis. Bijkomend stelt het
Wetenschappelijk Comité volgende aanpassingen en aan te brengen verduidelijkingen voor.
1. Artikel 1 tot wijziging van artikel 1
In de vijfde en zesde paragraaf moeten in de Nederlandstalige versie respectievelijk de
woorden ‘elke’ en ‘elk’ weggelaten worden.
In de vijfde paragraaf moet in de Franstalige versie ’23. zoonose: toute maladie et/ou
infection naturellement…’ vervangen worden door ’23. zoonose: toute maladie et/ou toute
infection naturellement…’.
In de zesde paragraaf moet in de Franstalige versie ’24. agent zoonotique: tout virus, bactérie,
champignon, parasite ou autre entité biologique susceptible…’ vervangen worden door ’24.
agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre
entité biologique susceptible…’.
2. Artikel 3
Invoeging van een artikel 42bis. §1:
Het tweede deel van de eerste zin is voor interpretatie vatbaar, namelijk het bewaren van
relevante isolaten ‘… gedurende een termijn die wordt voorgeschreven door het Agentschap’.
De wetgever moet deze bewaringstermijn verduidelijken. Best is geen uniforme termijn te
bepalen, maar wel een die rekening houdt met de incubatieperiode van de betrokken kiem,
met zijn epidemiologie, alsook met het type van het product (diepvries, vers,…).
Verder benadrukt het Wetenschappelijk Comité dat de bewaring van dergelijke isolaten
logistiek geen sinecure is voor de laboratoria.
Invoeging van een artikel 42bis. §2:
De zin ‘… dient hij ervoor te zorgen dat het betrokken voedingsmiddel, of een geschikt
monster ervan, zo bewaard wordt…’ is niet eenduidig. Met ‘hij’ wordt bedoeld de exploitant
van een inrichting, productiegebied, heruitzettingsgebied, verzendingscentrum,
zuiveringscentrum of viskwekerij. De wetgever moet verduidelijken of steeds van elk lot
voedingsmiddelen één eenheid bewaard moet worden, ofwel dat één eenheid bewaard moet
worden indien er nog loten van het betreffende voedingsmiddel aanwezig zijn bij de
exploitant.
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