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ADVIES Nr 8151 -- Afwijking voor het  Salmonella criterium in 
vleesbereidingen op basis van pluimveevlees die na verhitting zullen worden 
verbruikt  
 
 
Aard van de aanvraag om bijkomende informatie: 
 
Huidig document volgt op een aanvraag om bijkomende informatie die de Strategische Cel van het 
“Kabinet sociale Zaken en Volksgezondheid” heeft geformuleerd (overgemaakt per e-mail door Dhr 
Horion op 14 februari 2006 met als referenties RD/RW/IVV/jep/909). 
 
Naar aanleiding van een vergadering van de strategische cel van de Minister van Volksgezondheid 
die op 14/02/2006 werd gehouden, hebben de adviseurs van de Minister de leden van de “dienst 
voedingsmiddelen, dierenvoeders en andere consumptieproducten van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu” (DVM/FOD VVVL) geïnformeerd dat een bijkomend 
standpunt van de HGR nodig was alvorens het dossier ter goedkeuring aan de Minister voor te 
leggen.  
 
De strategische cel zou in principe zelf deze aanvraag formeel naar de Voorzitter van de HGR moeten 
richten. 
 
Aangezien dit dossier dringend is, dat de HGR reeds een omstandig standpunt omtrent dit onderwerp 
heeft uitgebracht en dat de aanvraag slechts bijkomende informatie betreft, heeft de DVM/FOD VVVL 
gevraagd dat de vraag van de strategische cel reeds tijdens de vergadering van de werkgroep 
microbiologie op 15 februari 2006 besproken wordt. 
 
De aanvraag om bijkomende informatie van de Strategische Cel wordt in bijlage opgenomen. 
De gewenste antwoordtermijn is “zo snel mogelijk” (sic). 
 
De aanvraag werd tijdens de vergadering van 15.02.06 besproken en het antwoord opgesteld. De 
inhoud van de bijkomende informatie in verband met het advies HGR 8151 werd op 09 maart 2006 
door de deelnemers die op de vergadering aanwezig waren schriftelijk goedgekeurd. 
 
Bijkomende informatie: 
 
De bedoeling is dus niet een nieuw advies uit te brengen doch wel een toelichting te verstrekken. 
 
Om meer precies te zijn, wenst het Kabinet een bevestiging te krijgen van het feit dat de 
beschikkingen, die in het overgemaakte ontwerp van koninklijk besluit worden opgenomen, conform 
zijn met de aanbevelingen van de HGR en toelaten een voldoende beschermingsniveau van de 
verbruikers te verzekeren; dit niveau moet tenminste evenwaardig zijn als het criterium waaraan de 
HGR de voorkeur geeft, met name “ afwezigheid van Salmonella in 1 g met c = 0 ”. 
 
Bij het aandachtig lezen van dit ontwerp wettekst brengt de werkgroep de volgende opmerkingen uit in 
verband met de vorm en inhoud van de voorgestelde tekst: 
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Artikel 2, §1: het is nodig erin te vermelden dat het enkel betrekking heeft op de nationale markt . 
 
Artikel 2, §2  : dit artikel moet als volgt worden geherformuleerd: « De waarde van parameter c van 
het microbiologische criterium bedoeld in § 1 is gelijk aan. »  
 
Artikel 2, §3 (FR tekst): moet als volgt worden geherformuleerd  « ... si le nombre d'unités 
échantillonnées positives observé… » en « ….. dans un nombre d’unités échantillonnées supérieures 
à  1….. » 
 
Artikel 3,4° : De laatste zin moet worden vervangen door « Deze frequentie is van toepassing voor elk 
type van levensmiddelen dat door dit Besluit betroffen is en dat door het bedrijf geproduceerd wordt ». 
 
Artikel 3, 5° :  De eerste zin moet als volgt worden vervolledigd : « …door gepaste maatregelen, met 
inbegrip van analytische maatregelen, van ….. » en de laatste zin moet worden geschrapt. 
 
Algemeen gezien en na aandachtig lezen van het ontwerp geeft de werkgroep een positieve 
beoordeling in verband met de formulering van de beschikkingen van het ontwerp van 
koninklijk besluit maar blijft de aandacht vestigen op het belangrijkste aspect, nl. dat een objectief 
bewijs moet worden aangebracht over het toepassen van aangepaste maatregelen; dit vereist een 
analyse om aan te tonen dat de fabrikant aan wat erin wordt vermeld, voldoet. De modaliteiten die in 
het ontwerp van koninklijk besluit zijn opgenomen, zijn gelijkwaardig en zelfs strenger dan in 
de formulering n = 5 , c = 0 en afwezigheid in één gram . 
 
Bijlagen : 
 
Dans son avis n° 8151, le Conseil supérieur d'hygiène exprime une préférence pour un critère 
"absence de Salmonella dans 1 g avec c = 0" pour les préparations de volaille destinées à être 
consommées cuites (voir réponse à la question 2). Cette recommandation est motivée par une 
meilleure protection des consommateurs. Il recommande également certaines conditions si une 
dérogation de  type "absence dans 10 g avec c = 1" était autorisée (voir réponse à la question 4), car 
il existerait un certain niveau de risque à laisser sur le marché des produits dont le niveau de 
contamination est inconnu. 
 
Le projet d'arrêté royal qui est soumis à l'approbation du Ministre contient le principe d'une dérogation 
transitoire portant sur le paramètre c, contrairement à la préférence exprimée par le Conseil. Il 
contient néanmoins des mesures qui répondent aux conditions exprimées par le Conseil dans ce cas.  
 
Afin de pouvoir prendre une décision, il est nécessaire que le Conseil se prononce sur la question 
suivante: Les dispositions du projet d'arrêté royal précité, en particulier son article 3, sont-elles 
conformes aux recommandations du CSH et permettent-elles d'assurer un niveau de protection 
suffisant des consommateurs, niveau au moins équivalent au critère qui apparaît être la préférence du 
CSH à savoir "absence de Salmonella dans 1 g avec c = 0 " ? (sic) 
 
     ********************* 
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